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Proiectul Muzeului pentru 
Românii de Pretutindeni 
s-a concretizat la 1 octom-
brie 2018, sub forma unei 
platforme online accesibile 
conaționalilor de pe toate 
meridianele lumii. Platforma 
online a muzeului include 
secțiuni, precum: Români 
din jurul granițelor, Dias-
pora de mobilitate, Centenar, 
Exilul Românesc, Școala și 
biserica, Vechi cărți de iden-
titate și pașapoarte, Hărți, 
Tradiții și Obiceiuri și altele.

MRP a lansat la Roma platforma online 
a Muzeului Românilor de Pretutindeni
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Contracte
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Listă secţii votare Spania: Referendum Familie–MAE 
va organiza 377 de secţii de votare în străinătate

Uniunea Muncitorilor Români vă infor-
mează că etapa de selectare a planurilor 
de afaceri în proiectul „Acasă Plus–Antre-
prenori pentru Sustenabilitate”, în vederea 
obținerii finanțării pentru implementa-
rea acestora este în plină desfășurare!

În faza A, a fost verificată eligibili-
tatea și conformitatea documentației 
depuse pentru ca planurile de afaceri 
să fie acceptate la concurs. Ea a înce-
put pe 22 august și a durat pâna pe 28 
septembrie, ora 23.00, ora României.

Pe 29 septembrie, au fost publicate 
rezultatele finale ale evaluării pe site-ul 
proiectului: antreprenoracasa.globalcom-
mercium.ro (la secțiunea Noutăți Concurs).

Mult succes tuturor candidaților 
înscriși!

Selecția 
planurilor de 
afaceri a trecut 
de faza B!
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va organiza 377 de secții de votare în străinătate la referendumul 
național de revizuire a Constituției din 6-7 octombrie referitor la redefinirea familiei. Din cele 
377 secții de votare înființate în străinătate, 192 vor fi organizate pe lângă misiunile diplomatice, 
oficiile consulare și institutele culturale, iar 185 vor fi organizate în alte locații. 5
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CONTACT

Ambasada României  
în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157,  
28016 Madrid

Tel.: +34 913501881
Ataşat pe probleme de muncă şi sociale:
+34 913507356
Fax: +34 913452917
La aceste numere de telefon NU se furnizează 

informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook:
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei României 
la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 Madrid

Tel.: +34 917344004
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Site-web call-center: 

http://www.informatiiconsulare.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere: +34 649656032
Program de lucru cu publicul:  

luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Toate serviciile consulare se soli-

cită cu programare prealabilă, fie pe adresa 
www.econsulat.ro fie pe adresa de e-mail: 
madrid.programari@mae.ro

Eliberarea paşapoartelor:
luni-joi, 9.00-16.30; vineri, 9.00-15.30
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 

Castilia și León (Avila, Burgos, León, Palencia, 

Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora), 
Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife).

Institutul Cultural  
Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta dere-
cha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 10.00–17.00

Consulatul General  
al României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle,  
nr. 35 bis, 08022 Barcelona  
(Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220;
+34 934 344 223
Fax: +34 934 341 109
E-mail: barcelona@mae.ro
Web: http://barcelona.mae.ro/
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, Lerida, 

Tarragona), Insulele Baleare.

Consulatul General  
al României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070;
+34 954 230 947; +34 954 624 053
Fax: +34 954627108

E-mail: sevilla@mae.ro
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, Málaga, 

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), Regiunea Murcia, 
Ceuta, Melilla.

Consulatul General  
al României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: bilbao@mae.ro
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Consulatul României  
la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele  
clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: zaragoza@mae.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.

Consulatul României  
la Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006  
Castellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234
Fax.: +34 964257053
E-mail: castellon@mae.ro
Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 

provinciile Valencia, Castellón și Alicante.

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825; Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad 

Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara), Extremadura 
(Caceres, Badajoz).

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46,  
04009 Almería

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria

I N S T I T U Ţ I I  A L E  S TAT U L U I  R O M Â N  Î N  S PA N I A

Mii de persoane, în special 
elevi și liceeni veniți din toată 
țara, au stabilit la Alba Iulia 
un nou record mondial–cea 
mai mare hartă a unei țări 
formate din oameni, în inte-
riorul căreia a fost evidențiat, 
suplimentar, și numărul 100, 
având în vedere că în acest an 
se împlinește un secol de la 
Marea Unire din 1918, infor-
mează AGERPRES. Mai exact, 
un număr de 4.807 persoane, 
coordonate de sute de volun-
tari, au format în spațiul din 
Șanțurile Cetății Alba Carolina 
harta României, evidențiată 
cu ajutorul pelerinelor negre, 
numărul 100 fiind scos în relief 
prin intermediul pelerinelor 
albe purtate de participanți. La 
final, participanții s-au folosit 
de șepcuțele primite pentru a 
colora în roșu, galben și albastru 

harta României. Denumirea ofi-
cială a recordului este „Largest 
human image of a country/con-
tinent” (Cea mai mare imagine 
formată din oameni a unei țări/
continent). Vechiul record a 
aparținut Myanmarului, care, 
în 12 februarie 2018, a adunat 
3.466 de oameni ce au format 
harta țării lor.

Printre participanți s-au 
aflat și fondatoarea comunității 

„La blouse roumaine”, Andreea 
Tănăsescu, și campionul olim-
pic Ivan Patzaichin. „Orice 
record, întotdeauna, trebuie 
apreciat și mai ales susținut. 
Este un moment special, un 
moment istoric chiar putem 
spune, fiind Anul Centenar, 
și cu atât mai mult se poate 
vedea ce înseamnă unitate, ce 
înseamnă o echipă, să lucrezi 
într-o echipă”, a afirmat Ivan 

Patzaichin, care a subliniat cât 
de important este „să avem res-
pect față de istorie, față de ceea 
ce am realizat noi ca România”. 

Recordul, validat de o delega-
ție a Guinness World Records, 
a mobilizat mii de copii, tineri 
și adulți din 70 de localități din 

Bucovina, Maramureș, Tran-
silvania, Banat, Muntenia. 
Evenimentul a fost organizat 
în cadrul Festivalului „Bucurie 
în mișcare” de către Asociația 
11even Cluj-Napoca, alături de 
Primăria Alba Iulia și un lanț 
german de hypermarket-uri.

Conform sursei citate, este 
cel de-al doilea record Guin-
ness pe care Alba Iulia îl deține, 
după cel stabilit în 2009, cu „cea 
mai mare îmbrățișare”. Atunci, 
aproape 9.800 de oameni, prin-
tre care și șeful statului de la 
acea vreme, Traian Băsescu, au 
luat parte la „Marea Îmbrățișare 
a Cetății Alba Carolina”, pe un 
traseu lung de 3.450 de metri, 
înconjurând astfel fortificația 
bastionară, care are formă de 
stea. Județul Alba a mai sta-
bilit un record Guinness, tot 
în 2009, când, în Roșia Mon-
tană, peste o sută de localnici, 
adunați pe stadionul din locali-
tate, au căutat aur cu șaitrocul, 
un vas de lemn folosit pentru 
separarea aurului din mine-
reul sfărâmat.

Record mondial stabilit la Alba Iulia 
cu cea mai mare hartă a unei ţări
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Prim-vicepreședintele Comisiei Euro-
pene, Frans Timmermans, a dat 
asigurări, miercuri, 3 oct. a.c., în ple-
nul Parlamentului European reunit la 
Strasbourg, că executivul comunitar 
va fi brutal în evaluarea pe care o va 
face României dacă va fi necesar, men-
ționând însă că aceasta nu reprezintă 
o „amenințare”, ci doar o menționare 
a rolului CE în calitate de gardian 
al tratatelor, conform AGERPRES.

Frans Timmermans a luat cuvântul 
la sfârșitul dezbaterii despre situația 
din România și a început prin a vorbi 
despre corupția morală cu care s-a 
confruntat țara noastră după căderea 
comunismului. „Dacă ții cont cum 
erau lucrurile în urmă cu 30 de ani 
și te uiți unde este România astăzi, 
s-a făcut un progres uriaș. (...) Dar 
de ce sunt atât de îngrijorat astăzi? 
Pentru că pe ultima sută de metri a 
acestui lung maraton dureros riscăm 
acum să nu ajungem la linia de finiș 
(n.r.–final)–pentru ca lupta împotriva 
corupției să nu poată fi dată înapoi, 
pentru ca statul de drept să fie irever-
sibil–ci să o luăm în cealaltă direcție, 
ceea ce ar anula unele dintre cele mai 
importante realizări” care i-ar permite 
poporului român „să scape de acest 

trecut oribil”, a spus Timmermans. 
„Cineva care provine dintr-o țară ca a 
mea nici măcar nu-și poate imagina 
cât de dificil a fost asta pentru popo-
rul român. Deci dacă acum vorbim 
despre asta, o facem pentru poporul 
român, care vrea să-și împlinească 
destinul european, asigurându-ne că 
sistemul și țara în care trăiesc este o 
democrație bazată pe statul de drept, 
în care corupția este combătută efici-
ent și dezrădăcinată din societate”, a 
dat asigurări înaltul oficial european.

El le-a reamintit eurodeputaților 
reuniți la Strasbourg că, deși reco-
mandările Comisiei de la Veneția sunt 
importante și vor fi analizate, la fel 
de importante sunt și recomandările 
din raportul din cadrul Mecanismu-
lui de Cooperare și Verificare (MCV) 
de anul trecut sau care urmează a 
fi făcute luna viitoare. „Cred că ele 
reprezintă un bun plan de acțiune 
pentru a ne asigura că reformele sunt 
ireversibile”, a mai spus prim-vice-
președintele CE. El a precizat că va 
continua dialogul cu guvernul român 
și că va fi „foarte meticulos și precis 
în adresarea întrebărilor către guver-
nul român și în a-i oferi posibilitatea 
de a răspunde acestor întrebări și 

a continua dialogul pentru a putea 
rezolva aceste chestiuni.”

„Permiteți-mi să fiu foarte clar. 
Miza este de uriașă importanță pen-
tru viitorul UE și (...) pentru viitorul 
României. Dacă Comisia va trebui să 

fie brutală în evaluarea ei, atunci va 
fi, dacă trebuie să folosim alte instru-
mente aflate la dispoziția noastră, le 
vom folosi. Asta nu este o amenin-
țare, este vorba despre a menționa 
care este rolul nostru în calitate de 

gardian al tratatelor și trebuie să ne 
luăm acest rol foarte în serios”, a sub-
liniat Frans Timmermans în plenul 
PE de la Strasbourg.

În ceea ce privește dezbaterea din 
plenul PE, politicianul olandez a spus 
că își permite „o remarcă politică” și 
a numit situația „un deja vu”. „De 
fiecare dată când există critici apar 
mereu două lucruri: dublul standard 
și afirmația că nu este un atac asu-
pra guvernului, ci asupra țării sau 
a poporului. Sper că am transmis 
clar astăzi că am făcut o analiză „cli-
nică” asupra situației și am analizat 
precis schimbările propuse la legis-
lație și că facem asta pentru poporul 
român și nu împotriva lui, și că ne 
uităm la fiecare stat membru exact 
la fel, analizând faptele și recunos-
când că fiecare situație este diferită”, 
a spus Timmermans, în aplauzele 
unei părți a eurodeputaților. „Vreau 
cu adevărat să avem succes aici și 
fac apel la guvernul României, din 
nou, să mențină dialogul deschis, 
și să asculte recomandările noastre, 
sunt „puse pe hârtie” în spiritul coo-
perării și al menținerii României pe 
făgașul european potrivit”, a conchis 
Timmermans, conform sursei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

Timmermans în plenul PE: Comisia Europeană va 
fi brutală în evaluarea României dacă va fi necesar

GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesionale 
de consultanță juridică, cu mii de 
clienți mulțumiți.

Să ne cunoaștem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist licen-
țiat în Științe Economice și Drept, sunt 
membru în Baroul București și Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid 
și reprezint firma GESER.

Din anul 1996, reprezentanții firmei 
GESER au acumulat 22 de ani de experi-
ență, timp în care au dezvoltat pentru 
românii din Spania, dar şi din țară, un 
set de servicii profesionale complete 
de consultanță juridică pentru care mii 
de clienți şi-au exprimat mulțumirea 
şi aprecierea.

Studiile în științele dreptului 
realizate în România și în Spania, 
împreună cu experiența vastă din 
realitatea cotidiană a societății spani-
ole, ne susțin și ne poziționează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanță juridică. 
Avem diplome care să certifice stu-
dii în Economie și Drept obținute în 
România și diplome care să certifice 
studii în Drept și Științe Adminis-
trative obținute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da cea 
mai bună soluție la orice problemă 

și caz în parte pentru românii din 
Spania, care apelează la noi.

Preocuparea neîncetată pentru a 
înțelege legislația din Spania, în ceea 
ce privește drepturile străinilor și în 
special ale românilor, dar și drepturile 
civile și administrative ale românilor, 
ne-a ambiționat să ne diversificăm 
serviciile oferite. Pe lângă servicii, 

am dezvoltat o rețea de birouri cât 
mai aproape de clienții noștri. Am 
început cu deschiderea biroului nos-
tru de consultanță și consiliere din 
municipiul Coslada (Madrid). Nece-
sitățile au determinat deschiderea a 
două noi birouri în Arganda del Rey 
(Madrid) și în capitala Spaniei, la 
Madrid în apropierea Secției Consu-
lare a Ambasadei României la Madrid.

GESER este o societate profesi-
onală familială cu titluri și licențe 
emise în mod oficial de către auto-
ritățile din România și din Spania în 
următoarele domenii: traduceri, avo-
catură, administrare afaceri, fiscalitate 
şi legislație muncă, completând cu cea 
mai recentă, consultanță în asigurări 
(correduría de seguros).

Dintre serviciile principale 
pe care le oferim, cele de 
primă necesitate sunt:

1. Rezidență şi cetățenie spaniolă.
2. Legalizare documente româneşti 

şi spaniole ale rezidenților români din 
Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spania 
şi România ale cetățenilor români care 
se află în Spania şi sunt la vârsta pensi-
onării. De asemenea, dosare de pensie 
de boală sau pensie de urmaş.

4. Divorțul cetățenilor români cu 
reşedință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: preschim-
barea permisului (auto) de conducere 
românesc într-unul spaniol, înscrie-
rea maşinilor aduse din afara Spaniei, 
schimbare proprietar autovehicule 
(transferencias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea  diplomelor  de 
absolvire studii româneşti în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru orice 
tip de document (traductor jurado).

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai 
o problemă și ai nevoie de ajutor, 
contactează-ne pentru a găsi solu-
ția potrivită pentru tine și cazul tău. 
Vrei să plătești mai puțin ca în altă 
parte? Vrei ca o echipă de profesi-
oniști să se ocupe de cazul tău? Te 
așteptăm la unul din birourile noas-
tre sau sună-ne atunci când dorești! 
Să te convingi, nu te costă nimic!

DE CE NOI ȘI NU ALȚII?
Pentru că, ASESORIA GESER 
CONSULTORES Y GESTORES:

• Demonstrăm profesionalism pen-
tru fiecare caz în parte.

• Avem experiență acumulată în timp 
pentru cazuri de la cele mai simple la 
cele mai complexe.

• Ne adaptăm la cerințele tale.
• Avem o rețea de birouri aproape 

de tine.
• Avem o pregătire temeinică în legis-

lația din Spania şi din România.

SEDIU CENTRAL
BIROU COSLADA
C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 

gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 

WhatsApp: 627406864
EMAIL:
gabrielradumadrid@gmail.com
BIROU ARGANDA DEL REY
Paseo de la Estación, nr. 23, Bajo, 

ARGANDA DEL REY (în față la Metro), 
28500, MADRID.

TLF: 912.997.146 și 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864

EMAIL: asesoriageser@gmail.com
BIROU MADRID
C/ Bruno Abúndez, nr. 16,  

Bajo, 28031, MADRID.
TLF: 919.295.499 și 627.406.864. 

WhatsApp: 627406864
EMAIL: letradogr@gmail.com
BIROU VALENCIA
Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999.
WhatsApp: 627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com

De ce GESER? Servicii complete de consultanță 
juridică pentru români, cu mii de clienți mulțumiți
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M inisterul Afacerilor Externe 
(MAE) va organiza 377 de 
secții de votare în străi-

nătate la referendumul național 
de revizuire a Constituției din 6-7 
octombrie referitor la redefinirea 
familiei, potrivit unui comunicat al 
MAE, preluat de AGERPRES. Lista 
secțiilor de votare din străinătate pen-
tru referendum a fost stabilită prin 
Ordinul ministrului afacerilor externe 
nr. 1874/ 2018. „Potrivit prevederilor 
legale, Ministerul Afacerilor Externe 
organizează secții de votare pentru 
alegătorii care se află în străinătate 
în zilele votării, pe lângă misiunile 
diplomatice, oficiile consulare, secțiile 
consulare și institutele culturale din 
străinătate. De asemenea, Ministerul 
Afacerilor Externe poate organiza, cu 
acordul autorităților străine, secții 
de votare și în alte locații”, se arată 
în comunicat.

Sursa citată menționează că din 
cele 377 secții de votare înființate în 
străinătate, 192 vor fi organizate pe 
lângă misiunile diplomatice, oficiile 
consulare și institutele culturale, iar 
185 vor fi organizate în alte locații, în 
vederea asigurării unui acces cât mai 
facil pentru cetățenii români aflați 
în străinătate în comunități semni-
ficative, situate la distanțe mari față 
de sediile misiunilor diplomatice și 
oficiilor consulare.

Potrivit comunicatului, cele mai 
multe secții de votare vor fi orga-
nizate în Italia (58), Spania (47), 
Republica Moldova (35), Statele 
Unite ale Americii (32), Marea Bri-
tanie (19), Franța (15), Germania (14). 

„Ministerul Afacerilor Externe a înce-
put, totodată, distribuirea buletinelor 
de vot, a ștampilelor electorale și a 
celorlalte materiale necesare votării 
către misiunile diplomatice, oficiile 

consulare și institutele culturale din 
străinătate, urmând ca acestea să fie 
puse la dispoziția birourilor secțiilor 
de votare din străinătate”, se spune 
în comunicat, conform sursei citate. 
MAE mai precizează că lista secțiilor 
de votare din străinătate este dispo-
nibilă la adresa: „www.mae.ro/sites/
default/files/file/sectii_votare_strai-
natate_referendum_2018_site.pdf”

Lista secţiilor de votare din 
Spania–Referendumul naţional 
pentru revizuirea Constituţiei 
din 6 şi 7 octombrie 2018:
Madrid 1–Ambasada României, Avda. 
Alfonso XIII, nr. 157, 28016, Madrid

Madrid 2–Ambasada României, 
Avda. Alfonso XIII, nr. 157, 28016, 
Madrid

Madrid 3–Secția Consulară a 
Ambasadei României, Av. de la Albu-
fera, nr. 319, 28031, Madrid

Madrid 4–Secția Consulară a 
Ambasadei României, Av. de la Albu-
fera, nr. 319, 28031, Madrid

Madrid 5–Institutul Cultural 
Român, Plaza de la Lealtad, nr. 3 
entreplanta dcha. 28014, Madrid

Coslada–Centro Cultural Marga-
rita Nelken, Av. de los Principes de 
España s/n, 28821, Coslada

Alcalá de Henares–Junta Muni-
cipal del Distrito IV, Calle Octavio 
Paz, 15

Torrejón de Ardoz–Colegio „El 
Buen Gobernador”, Avda. de la Con-
stitución, nr. 9, 28850, Torrejón de 
Ardoz

Arganda del Rey–Ciudad deportiva 
„Príncipe Felipe”, C/ San Sebastian 
nr. 6 și 8, 28500, Arganda del Rey

Móstoles–Centro de Participación 
Ciudadana, C/ San Antonio, nr. 2, 
28934, Móstoles

Fuenlabrada–Junta Municipal 

de Distrito de Loranca, Plaza de las 
Artes 1

Guadalajara–Centro Social Muni-
cipal, Avenida de Venezuela 7, 19005, 
Guadalajara

Las Palmas–Calle Alférez Quin-
tana Suárez 18, Telde, Las Palmas

Ciudad Real–Consulatul României, 
Calle Mata, nr. 37, 13004, Ciudad Real

Tomelloso–C/ Juan Antonio López 
nr. 2 (Antiguo Hangar de la Estación), 
13700, Tomelloso

Toledo–Centro Social de Santa 
María de Benquerencia C/ Rio 
Bullaque, nr. 24, 45007, Toledo

Tarancón–Asociación hispano 
rumana de la provincia de Cuenca, 
Plaza Constitución 1, 16400, Taran-
cón, provincia Cuenca

Albacete–Centro Social, C/ Alcalde 
Conangla nr. 7, 02006, Albacete

Cuenca–Asociación Hispano 
Rumana de Cuenca, C/ Pedro Almo-
dovar, s/n, 16002, Cuenca

Zaragoza 1–Consulatul Româ-
niei, Calle Camino de Las Torres 
24, 50008, Zaragoza

Zaragoza 2–Consulatul României, 

Calle Camino de Las Torres 24, 50008, 
Zaragoza

Sevilla–Consulatul General al 
României, Avenida Manuel Siurot 
nr. 30 41013, Sevilla

Palos de la Frontera–Plaza de Toros, 
21810, Palos de la Frontera, Huelva

Málaga–Centro Ciudadano La 
Virreina, Etaj 2, Camino de la Virre-
ina nr. 7, 29011, Málaga

Almendralejo–Salón del Edificio 
municipal „Espacio Integra”, Parque 
Ramon y Cajal, 06200, Almendra-
lejo (Badajoz)

Lepe–Alcaldía de Barrio, Calle 
Sevilla nr. 8, 21440, Lepe

Castellón de la Plana 1–Consula-
tul României, Avenida de Valencia nr. 
144 (esq. con Rambla de la Viuda), 
Castellón de la Plana

Castellón de la Plana 2–Consula-
tul României, Avenida de Valencia nr. 
144 (esq. con Rambla de la Viuda), 
Castellón de la Plana

Elche–Centro Social Pla de San 
Josep, Calle Manuel Lopez Querer 
2, 03204, Elche

Almería–Consulatul României, 

Carretera Huércal de Almería 46, 
04009, Almería

Roquetas de Mar–Universidad 
de Mayores, C/Victor Palomo, 1, CP 
04740, Roquetas de Mar

Murcia–Edificio Paraninfo, Espi-
nardo, Avda. de los Rectores, nr. 3, 
30100, Murcia

Motril–C/ Galicia, s/n, Edificio 
Versalles, bajo 1, 18600, Motril

Barcelona–Consulatul General al 
României, Calle San Juan de la Salle 
35 bis, 08022, Barcelona

Lleida–Centro Civico del Centro 
Historico, Plaça Ereta, s/n, 3era planta, 
25002, Lleida

Reus–Centro Civico Ponent, Avda. 
dels Paisos Catalans, nr. 106, 43205, 
Reus

Girona–Centro Civico PLa de Palau, 
C/ Saragossa, nr. 27, 17003, Girona

Palma de Mallorca–Cultural Santa 
Catalina, C/ dels Sobreposats num. 
3, 07014, Palma de Mallorca

Tarragona–AC Hoteles, Av. de 
Roma, 8, 43005, Tarragona

Bilbao 1–Consulatul General al 
României, Plaza Circular 4, 48001, 
Bilbao

Bilbao 2–Consulatul General al 
României, Plaza Circular 4, 48001, 
Bilbao

Logroño 1–Colegio Los Boscos, C/ 
Doctor Múgica, 9, 26002, Logroño

Logroño 2–Colegio Los Boscos, C/ 
Doctor Múgica, 9, 26002, Logroño

Gijón–Centro Municipal Inte-
grado de El Llano, C/ Rio de Oro, 
37, 33209, Gijón

Santiago de Compostela–Pazo de 
Raxoi, s/n, Praza do Obradoiro, 15705, 
Santiago de Compostela

Pamplona–C/ General Chinchi-
lla, nr. 4, 31002, Pamplona

Burgos–Real Monasterio de San 
Augustín, C/ Madrid 24, 09002, Burgos

Procurorii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1 vizionează 
și analizează imaginile ce surprind 
desfășurarea evenimentelor ce au 
avut loc în Piața Victoriei și în zona 
din apropiere în vederea identifi-
cării persoanelor care au agresat 
jandarmii, informează AGERPRES. 

„La nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1 București, 
ca urmare a reunirii într-un singur 
dosar a tuturor dosarelor având ca 
obiect infracțiuni comise la data de 
10 august 2018 împotriva jandarmi-
lor angrenați în măsurile de ordine 
și siguranță publică, se efectuează 
cercetări cu privire la comiterea infrac-
țiunilor de ultraj și distrugere. Până 

în prezent, activitatea de urmărire 
penală a constat în audierea per-
soanelor vătămate, identificarea și 
audierea de martori oculari, ridica-
rea de imagini video ce au surprins 
sau ar fi putut surprinde comiterea 
infracțiunilor ce fac obiectul cauzei și 
vizionarea și transpunerea în procese 
verbale a celor rezultate din aceste 
imagini, analizarea și compararea 
imaginilor ridicate în vederea identi-
ficării persoanelor ce au comis aceste 
infracțiuni și obținerea certificatelor 
medico-legale ce atestă vătămările 
suferite de către persoanele vătă-
mate”, se arată într-un comunicat 
al Parchetului de pe lângă Judecă-
toria Sectorului 1.

Procurorii spun că au solicitat date 
relevante cauzei de la spitalele situate 
pe raza municipiului București, de la 
unitățile din care fac parte jandarmii 
vătămați, precum și de la persoane 
fizice și juridice ce se aflau în posesia 

de imagini suprinse cu momentele 
de referință din cauză. „În prezent, 
sunt în continuă desfășurare activi-
tăți specifice de vizionare și analizare 
a imaginilor ce surprind desfășura-
rea evenimentelor ce au avut loc în 

Piața Victoriei și în zona din apro-
pierea Pieței Victoria, în vederea 
identificării persoanelor implicate 
în comiterea infracțiunilor de ultraj 
și tragerii la răspundere a acestora. 
Având în vedere complexitatea cauzei 
și volumul mare de date de analizat, 
precum și necesitatea aflării adevăru-
lui într-un interval scurt de timp, în 
activitatea de urmărire penală, procu-
rorii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1 București 
beneficiază de sprijinul lucrătorilor de 
poliție judiciară din cadrul DGPMB, 
Serviciul de Investigații Criminale, 
respectiv Serviciul Grupuri Infrac-
ționale Violente”, explică Parchetul, 
mai spune sursa citată.

Listă secţii votare Spania: Referendum Familie–MAE 
va organiza 377 de secţii de votare în străinătate

Procurorii analizează imaginile video pentru 
identificarea persoanelor care au agresat jandarmii
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FOTO: EUROSTIRI.EU

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano


6 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 222 4 octombrie 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano ACTUALITATE

Uniunea Muncitorilor Români 
vă informează că etapa de 
selectare a planurilor de 
afaceri în proiectul „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru 
Sustenabilitate”, în vederea 
obținerii finanțării pentru 
implementarea acestora 
este în plină desfăşurare!

În faza A, a fost verificată 
eligibilitatea și conformitatea 
documentației depuse pentru 
ca planurile de afaceri să fie 
acceptate la concurs. Faza A a 
început pe 22 august și a durat 
pâna pe 25 septembrie, cu pre-
lungiri succesive până pe 28 
septembrie 2018, ora 23.00, 
ora României, conform unui 
comunicat de presă.

Candidații respinși au fost 
anunțați pe platformă despre 
toate neregulile din dosar în 
perioada în care a fost activă 
platforma. Tocmai de aceea, 
a mai fost și prelugită peri-
oada de depunere acte și au 
fost anuntați candidații prin 
mesaje și e-mailuri de toate 
aceste prelungiri. Rezultatele 
evaluării au fost transmise suc-
cesiv prin e-mail către fiecare 
participant în parte. Candida-
ții admiși au primit un număr 
de cod, iar planurile de afaceri 
au fost secretizate și transmise 
comisiei din faza B, pentru eva-
luarea tehnică și financiară a 
acestora.

Pe 29 septembrie 2018, 
au fost publicate pe site-ul 

proiectului: antreprenora-
casa.globalcommercium.ro 
(la secțiunea Noutăți Concurs) 
rezultatele finale ale evaluării 
realizate de către Comisia de 
verificare administrativă și a 
eligibilității.

Depunerea contestațiilor 
pentru Faza A, s-a putut rea-
liza în scris prin e-mail la adresa 
umrspania@gmail.com până la 
data de 30.09.2018, ora 17.00, 
ora României. Soluționarea și 
comunicarea contestațiilor din 
Faza A, s-a realizat până la data 
de 01.10.2018. Lista cu rezul-
tatele finale a fost publicată pe 
site-ul proiectului: antrepreno-
racasa.globalcommercium.ro 
(la secțiunea Noutăți Concurs).

Pe 3 octombrie, s-a încheiat 
și evaluarea tehnică și finan-
ciară a planurilor de afaceri 

secretizate din faza B. Lista 
cu rezultatele finale și cele 48 
de proiecte, plus 18 de rezervă 
admise pentru a intra în selec-
ția din faza C a fost publicată pe 
site-ul proiectului: antrepreno-
racasa.globalcommercium.ro 
(la secțiunea–Noutăți Concurs). 
Toți candidatii primesc succe-
siv rezultatul acestei analize 
și vor putea depune contes-
tații în scris până pe data de 
04 octombrie 2018.

În perioada 6–9 octom-
brie 2018, va avea loc etapa 
interviurilor pe Skype cu toți 
cei 48 + 18 candidați fina-
liști pentru a stabili ordinea 
definitivă a proiectelor care 
vor obține finanțarea. Pe 12 
octombrie 2018, vom avea lista 
finală definitivă a acestor afa-
ceri finanțate prin proiectul 

„Acasă Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate”.

În continuare, vă 
prezentăm calendarul 
complet al acestor 
etape de selecție:

- Faza A (eligibilitate): continuu, 
până la data de 28.09.2018, ora 
23.00, ora României

- Comunicare rezultate Faza 
A: până la data de 29.09.2018

- Depunere contestații Faza 
A: până la data de 30.09.2018

- Soluționare și comunicare 
contestații Faza A: până la data 
de 01.10.2018

- Faza B (evaluare tehnică 
şi financiară): până la data de 
03.10.2018

- Comunicare rezultate Faza 
B: 03.10.2018

- Depunere contestații Faza 
B: 04.10.2018

- Soluționare și comunicare 
contestații Faza B: 05.10.2018

- Faza C (interviuri)–planificare 
/ organizare: 06.10.2018

- Faza C (intervi-
uri)–derulare (Skype): 
06.10.2018–09.10.2018

- Publicare listă finală pre-
liminară: 09.10.2018

- Depunere contestații listă 
finală preliminară: 10.10.2018

- Soluționare contestații listă 
finală preliminară: 11.10.2018

- Publicare listă finală: 
12.10.2018

Vă mulțumim pentru că ați 
participat la concurs!

Proiectul Muzeului pentru 
Românii de Pretutindeni s-a 
concretizat la 1 octombrie 2018, 
sub forma unei platforme 
online accesibile conaționalilor 
de pe toate meridianele lumii. 
Ministrul Natalia-Elena Into-
tero a lansat versiunea virtuală 
la Roma, alături de reprezen-
tanți ai comunității românești și 
de studenții români din cadrul 
extensiei Facultății de Teolo-
gie, Universitatea București, 
informeazã Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni. Plat-
forma online a muzeului include 
secțiuni, precum: Români din 
jurul granițelor, Diaspora de 
mobilitate, Centenar, Exilul 
Românesc, Școala și bise-
rica, Vechi cărți de identitate 
și pașapoarte, Hărți, Tradiții 
și Obiceiuri și altele.

Ministrul a prezentat con-
ținutul versiunii online și a 
reamintit că Muzeul Româ-
nilor de Pretutindeni este un 
proiect pe care românii din 
diaspora și din comunitățile 
istorice l-au dorit foarte mult. 

„Am lansat această platformă 
în capitala țării unde avem cea 
mai numeroasă comunitate 

din diaspora de mobilitate–
să nu uităm că sunt aproape 
1.200.000 de români cu rezi-
dență în Republica Italiană. În 
același timp, de Roma se leagă 
originea și existența noastră 
ca popor. Le mulțumesc tutu-
ror celor care au contribuit cu 
materiale pentru realizarea 
acestui proiect. Continuăm 

să lucrăm zi de zi pentru a-i 
îmbogăți conținutul și sper 
ca în cursul anului următor 
muzeul propriu-zis să își des-
chidă porțile la București”, a 
spus ministrul pentru Româ-
nii de Pretutindeni.

Conform sursei citate, 
platforma a fost realizată cu 
sprijinul Ministerului Afacerilor 
Externe, Muzeului Național de 
Istorie a României, Academiei 
Române, Editurii Eurodidactica, 
Patriarhiei Române, precum și 
cu susținerea mediului asoci-
ativ românesc de peste hotare. 
Muzeul Românilor de Pretu-
tindeni poate fi vizitat online 
accesând pagina: www.muze-
ulromanilordepretutindeni.gov.
ro și urmărind pagina ofici-
ală de Facebook a MRP: www.
facebook.com/mprpromania.

Selecția planurilor de afaceri 
se va încheia pe 12 octombrie!

MRP a lansat la Roma platforma online 
a Muzeului Românilor de Pretutindeni

FOTO: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI / FACEBOOK

FOTO: PIXABAY.COM

Un nou proiect al legii pensiilor va fi promovat în perioada ime-
diat următoare, a anunţat prim-ministrul Viorica Dăncilă într-un 
mesaj transmis de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 
conform AGERPRES. „Societatea românească are nevoie astăzi, 
mai mult ca oricând, de înţelepciunea, cumpătarea și gene-
rozitatea părinţilor și bunicilor noștri. Experienţa lor de viaţă, 
memorie vie a frământărilor sociale și grijilor personale, este 
un preţios factor de echilibru. Maturitatea și dăruirea lor sunt 
îndemnuri puternice la unitate și solidaritate, atât de necesare 
nouă, românilor, în An Centenar”, a transmis Dăncilă. Prim-mi-
nistrul a subliniat că părinţii noștri au construit „cu răbdare, 
pricepere și loialitate România Centenară”. „Ne-au arătat drumul 
corect către un viitor mai bun, mai prosper, ne-au învăţat să ne 
ajutăm semenii, să ne iubim ţara, să ne apărăm interesele naţi-
onale, să rămânem loiali tradiţiilor și valorilor morale. Ei au avut 
un rol esenţial în definirea României de astăzi și continuă să aibă 
un cuvânt greu de spus în transformările României de mâine. 
Părinţilor și bunicilor, seniorilor noștri le datorăm recunoștinţă 
și respect. Avem datoria morală să le păstrăm demnitatea și să 
le oferim zile liniștite”, a spus Dăncilă. Premierul a adăugat că, 
în mandatul actualei coaliţii de guvernare, au fost luate măsuri 
pentru a le asigura persoanelor în vârstă venituri mai mari și 
acces mai facil la servicii de sănătate, mai spune sursa citată.

Învăţământul tehnic–
component al unui 
sistem educaţional 
conectat la piaţa muncii

Președintele Klaus Iohannis a subliniat la Iași, că „învăţământul 
tehnic este, din multe puncte de vedere, una dintre princi-
palele componente ale unui sistem educaţional conectat la 
piaţa muncii și conectat la realităţile economice”, informează 
AGERPRES. Şeful statului a declarat, în cadrul unei festivi-
tăţi prilejuite de aniversarea a 205 ani de la înfiinţarea primei 
clase de inginerie în limba română, dar și de deschiderea anu-
lui universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, că 

„absolvenţii universităţilor tehnice sunt foarte căutaţi de marile 
companii”. „Existenţa unei universităţi de acest profil constituie 
de multe ori un element care atrage investiţiile într-o regiune. 
Drept dovadă, marii poli de dezvoltare economică se concen-
trează în orașele universitare, precum București, Cluj, Timișoara 
și, da, din ce în ce mai mult, Iași”, a afirmat Iohannis. Acesta 
a precizat, de asemenea, că „una dintre cele mai importante 
misiuni ale universităţilor este aceea de a genera idei noi”. Pe 
de altă parte, Iohannis a apreciat că absolvenţii Politehnicii Iași 

„au contribuit de-a lungul timpului la desăvârșirea unităţii naţi-
onale înfăptuite pe plan politic în 1918”. „Inginerii formaţi aici 
au avut un rol semnificativ în construirea infrastructurii nece-
sare pentru a transforma Unirea într-o realitate trăită. Au ajutat 
la străpungerea Carpaţilor cu șosele și căi ferate, o chestiune 
devenită aparent insurmontabilă acum, în secolul XXI. Tot ei 
au contribuit și la diversificarea economică a unui stat care se 
născuse eminamente agrar, facilitând astfel industrializarea, 
eficientizarea activităţii economice și modernizarea agricultu-
rii”, a adăugat președintele, conform sursei citate.

FOTO: KNOWYOURPRESIDENT.COM

Dăncilă: Vom promova un 
nou proiect al legii pensiilor
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INFORMAŢII GENERALE • Referendumul 
național pentru revizuirea Consti-
tuției va avea loc în zilele de 6 și 7 
octombrie 2018. • Votarea începe în 
fiecare din cele două zile la ora 7.00, 
ora locală, și se încheie la ora 21.00, 
ora locală. • Alegătorii care la ora 21.00 
se află în sala în care se votează pot 
să-și exercite dreptul de vot. • Acce-
sul alegătorilor în sala de vot are loc 
în serii corespunzătoare numărului 
cabinelor, informează MAE.ro.

CADRUL LEGISLATIV Legile cadru 
privind organizarea și desfășura-
rea referendumului național sunt: 
Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 
privind organizarea și desfășura-
rea referendumului, Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 86/2018 și 
Hotărârea Guvernului nr. 744/2018. 
Informații suplimentare privind cadrul 
legislativ pentru referendumul nați-
onal pentru revizuirea Constituției 
pot fi consultate pe pagina de web 
a Biroului Electoral Central: http://
referendum2018.bec.ro/.

ATRIBUȚIILE MAE Potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 744/2018 și ale Ordo-
nanței de Urgență nr. 86, Ministerul 
Afacerilor Externe asigură sprijinul 
logistic necesar pentru pregătirea și 
organizarea în străinătate a referen-
dumului național pentru revizuirea 
Constituției în străinătate. • MAE ia 
măsuri pentru identificarea de spații 
pentru sediile secțiilor de votare din 
străinătate, precum și pentru obține-
rea acordului autorităților din statele 
străine pentru organizarea acestora 
pe teritoriul lor; • MAE organizează, 
pe lângă misiunile diplomatice, ofi-
ciile consulare, secțiile consulare și 
institutele culturale din străinătate, 
secții de votare pentru alegătorii care 
se află în străinătate în zilele votă-
rii; • MAE organizează, cu acordul 
autorităților străine, secții de votare 
în străinătate și în alte locații decât 
cele enumerate mai sus; • MAE asi-
gură serviciile de comunicații de 
voce și de date, necesare birouri-
lor electorale ale secțiilor de votare 
din străinătate; • La referendumul 
național, activitățile de coordonare 
a pregătirii și organizării procesului 
electoral din străinătate sunt asigu-
rate de către biroul electoral pentru 
secțiile de votare din străinătate, cu 
sprijinul logistic al Ministerului Afa-
cerilor Externe; • MAE asigură sediul 
și dotarea tehnico-materială ale Biro-
ului electoral pentru secțiile de votare 
din străinătate; • MAE, împreună cu 
Autoritatea Electorală Permanentă, 
ia măsuri pentru informarea cetă-
țenilor români cu drept de vot aflați 
în străinătate cu privire la modali-
tatea de exercitare a dreptului de 
vot; • MAE comunică Ministeru-
lui Afacerilor Interne necesarul de 
buletine de vot, ștampile de control, 
ștampile cu mențiunea „VOTAT” și 
timbre autocolante care sunt folosite 
în secțiile de votare din străinătate; • 
MAE înaintează Autorității Electorale 

Permanente propunerile de per-
soane ce urmează să facă parte din 
Corpul experților electorali din străi-
nătate. Din rândul acestora urmează 
să fie desemnați președinții birouri-
lor electorale ale secțiilor de votare 
din străinătate, de către președin-
tele Biroul electoral pentru secțiile de 
votare din străinătate. • MAE asigură, 
cu luarea în considerare a condițiilor 
specifice de organizare a procesului 
de votare din străinătate, paza secți-
ilor de votare din străinătate, acolo 
unde este cazul; • MAE, împreună cu 
Autoritatea Electorală Permanentă 
și Institutul Național de Statistică, 
asigură personalul tehnic auxiliar al 
biroului electoral pentru secțiile de 
votare din străinătate.

ASPECTE PROCEDURALE La referen-
dumul de revizuire a Constituției din 
6-7 octombrie 2018, alegătorii sunt 
chemați să răspundă cu „DA” sau „NU” 
asupra următoarei întrebări: „Sunteți 
de acord cu Legea de revizuire a Con-
stituției României în forma adoptată 
de Parlament?” Legea de revizuire a 
Constituției adoptată de Parlamen-
tul României prevede că articolul 48 
alin. (1) din Constituția României va 
avea următorul conținut: „Familia se 
întemeiază pe căsătoria liber con-
simțită între un bărbat și o femeie, 

pe egalitatea acestora și pe dreptul 
și îndatorirea părinților de a asigura 
creșterea, educația și instituirea copi-
ilor”. Forma actuală a articolului 48 
alin. (1) din Constituția României, a 
cărei amendare este supusă votului la 
referendum prevede că: „Familia se 
întemeiază pe căsătoria liber consim-
țită între soți, pe egalitatea acestora 
și pe dreptul și îndatorirea părinți-
lor de a asigura creșterea, educația 
și instruirea copiilor”.

CINE ARE DREPT DE VOT? Au dreptul 
de a participa la referendum toți cetă-
țenii români care au împlinit vârsta 
de 18 ani până în ziua referendumului 
inclusiv, cu excepția debililor sau a 
alienaților mintal puși sub interdicție, 
precum și a persoanelor condamnate 
prin hotărâre judecătorească defini-
tivă la pierderea drepturilor electorale.

CINE ȘI UNDE POATE VOTA ÎN STRĂI-
NĂTATE? Își pot exercita dreptul la vot 
în străinătate, cetățenii români care 
au împlinit vârsta de 18 ani până în 
ziua referendumului inclusiv și, la 
data referendumului, se află în stră-
inătate. Aceștia pot vota: • la oricare 
dintre secțiile de votare organizate 
în străinătate.

DACĂ ÎN ZIUA VOTULUI SUNT ÎN 
STRĂINĂTATE, CA TURIST, POT VOTA? 
Da, cetățenii români care în ziua 

alegerilor se află în străinătate, în 
scop turistic, pot vota la orice secție 
de votare organizată în străinătate.

LISTA SECŢIILOR DE VOTARE Lista 
secțiilor de votare organizate în stră-
inătate și adresele acestora pot fi 
vizualizate accesând pagina de web 
a Ministerului Afacerilor Externe 
sau paginile de web ale misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale 
României.

ACTELE ÎN BAZA CĂRORA CETĂŢENII 
ROMÂNI CARE SE AFLĂ ÎN STRĂINĂTATE 
POT VOTA LA REFERENDUM Cetățenii 
români cu domiciliul în România care 
în zilele referendumului se află în stră-
inătate, precum și cetățenii români cu 
domiciliul sau reședința în străinătate, 
își pot exercita dreptul de vot la secți-
ile de votare organizate în străinătate 
în baza unuia dintre următoarele acte 
de identitate, valabile în ziua votării 
(sub rezerva unor eventuale clarificări 
suplimentare ale Biroului Electoral 
Central): • pașaportul diplomatic, • 
pașaportul diplomatic electronic; • 
pașaportul de serviciu; • pașaportul 
de serviciu electronic; • pașaportul 
simplu; • pașaportul simplu electro-
nic; • pașaportul simplu temporar; • 
cartea de identitate; • cartea de iden-
titate provizorie; • cartea electronică 
de identitate; • buletinul de identitate; 

• pașaportul simplu cu menționarea 
țării de domiciliu; • pașaportul sim-
plu electronic cu menționarea țării de 
domiciliu; • pașaportul simplu tempo-
rar cu menționarea țării de domiciliu; 
PENTRU A PUTEA VOTA TREBUIE 
SĂ AVEŢI ACTE DE IDENTITATE 
VALABILE! Ministerul Afacerilor 
Externe recomandă tuturor cetățe-
nilor români cu documente românești 
expirate, pierdute sau furate să-și 
reînnoiască/preschimbe din timp 
documentele cu care pot vota. Pen-
tru a obține acte de identitate valabile, 
recomandăm să se prezinte din timp 
la sediile misiunilor diplomatice sau 
oficiilor consulare, sau să le solicite 
în România, după caz.

CUM POT FI OBŢINUTE ACTE DE 
IDENTITATE VALABILE ÎN LOCUL CELOR 
PIERDUTE SAU CARE ȘI-AU PIERDUT VALA-
BILITATEA? • În România, direct de la 
autoritățile competente; • În străi-
nătate, prin intermediul misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale 
României. Notă: Pașapoartele nu pot 
fi eliberate prin procură. ATENŢIE! 
• Asigurați-vă că actele dumneavoas-
tră de identitate și cele de stare civilă 
românești sunt în stare bună și valabile. 
• Adresați-vă ambasadei/consulatului 
cel mai apropiat în cazul în care vă 
confruntați cu probleme consulare. • 
Comunicați prezența dumneavoastră 
în străinătate la misiunea diploma-
tică și oficiul consular competent. • 
Furnizați toate actele care sunt nece-
sare pentru fiecare tip de situație în 
care solicitați sprijinul ambasadei/
consulatului.

SE POATE VOTA DACĂ LA ORA ÎNCHI-
DERII MAI SUNT CETĂŢENI ÎN SECŢIA DE 
VOTARE? DA. Alegătorii care la ora 
21.00 se află în sala în care se votează 
pot să-și exercite dreptul de vot.

DE REȚINUT! La secțiile de votare 
din străinătate: • Nu se vor putea 
utiliza urne speciale (mobile); • Nu 
se vor utiliza liste electorale perma-
nente, alegătorii fiind înscriși în liste 
electorale suplimentare.

IMPORTANT • Fiecare alegător își 
exprimă votul personal. • Votul multi-
plu este interzis. • Exercitarea votului 
în numele altui alegător este interzisă. • 
Votul exercitat în cadrul referendumu-
lui este secret. • Orice control asupra 
modului în care votează un alegător 
este interzis. • Participarea cetățe-
nilor la referendum se face pe baza 
liberului consimțământ al acestora. 
• Nimeni nu are dreptul de a exercita 
presiuni asupra unui alegător pentru 
a-l determina pe acesta să participe 
sau să nu participe la referendum. 
Pentru mai multe informații privind 
organizarea și desfășurarea referen-
dumului național pentru revizuirea 
Constituției, puteți accesa site-urile 
următoarelor instituții: Ministerul 
Afacerilor Externe, Biroul Electoral 
Central, Biroul Electoral pentru secțiile 
de votare din străinătate, Autorita-
tea Electorală Permanentă, conform 
sursei citate.

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE–Referendumul 
național pentru revizuirea Constituţiei–6 şi 7 octombrie 2018
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Trupurile victimelor seismului 
și tsunamiului care au devas-
tat vineri, 28 sept. a.c., insula 
indoneziană Sulawesi au înce-
put luni să fie înhumate de 
voluntari într-o mare groapă 
comună, în timp ce ONU esti-
mează că 191.000 de oameni 
au nevoie de ajutor umani-
tar, informează AGERPRES. 
Bilanțul cutremurului și valu-
lui tsunami a ajuns la 1.234 de 
morți, față de 844 indicați ante-
rior și 59.000 de persoane au 
fost nevoite să-și părăsească 
locuințele în Sulawesi, potrivit 
celui mai recent bilanț anunțat 
de agenția indoneziană pen-
tru gestionarea catastrofelor și 
guvernul țării. La rândul său, 
Biroul de coordonare pentru 
afaceri umanitare al ONU 
(UNOCHA) a estimat că un 
număr de 191.000 de persoane 
au nevoie de ajutor umanitar 
de urgență. După seismul de 
magnitudinea 7,5 pe scara Rich-
ter, urmat de un tsunami care 
a lovit vineri coasta vestică a 
insulei și a devastat orașul Palu, 
locuitorilor le lipsește practic 
totul: hrană, apă potabilă, car-
burant, medicamente.

Rețelele electrice și de tele-
comunicații au fost avariate, iar 
salvatorii nu dispun de echipa-
mente necesare pentru a căuta 
supraviețuitori printre dărâmă-
turi. Președintele indonezian 
Joko Widodo a autorizat aju-
torul umanitar de urgență, iar 
organizații neguvernamentale 

s-au declarat pregătite să 
contribuie. Ele au însă mari 
dificultăți să transporte aceste 
ajutoare acolo unde este nevoie 
de ele, pentru că drumurile 
sunt blocate și aeroportu-
rile avariate. Oxfam prevede 
să aducă ajutoare pentru un 
număr potențial de 100.000 de 
persoane, ajutoare constând 
în alimente instant, kituri de 
purificare a apei și corturi, a 
declarat Ancilla Bere, o res-
ponsabilă a acestei organizații 
în Indonezia.

În momentul seismului, în 
regiune se aflau 114 cetățeni 
străini, cei mai mulți fiind acum 
teferi și în curs de evacuare, 
a informat agenția de gestio-
nare a catastrofelor. Autoritățile 
nu au însă informații despre 
un belgian și consideră că un 
sud-coreean ar putea fi prin-
tre victimele de la hotelul Roa 

Roa. Autoritățile indoneziene, 
care se tem că bilanțul victi-
melor va crește și mai mult, 
au declarat stare de urgență 
pentru 14 zile. Majoritatea vic-
timelor au fost consemnate la 
Pali, o aglomerare de 350.000 
de locuitori, situată pe coasta 
vestică a insulei Sulawesi.

Conform sursei citate, pos-
tul local Metro TV a difuzat 
imagini aeriene ale satului 
Petobo, la sud la Palu, unde 
autoritățile cred că există 700 
de victime. La Poboya, pe coli-
nele de lângă Palu, voluntari au 
început să înhumeze victime 
într-o mare groapă comună, 
prevăzută pentru 1.300 de 
cadavre. Trei camioane încăr-
cate cu cadavre învelite în saci 
au sosit la fața locului, unde, 
după cum a constatat un jur-
nalist al AFP, aceștia au fost 
puși pe rând în groapa comună, 

iar un excavator i-a acoperit 
cu pământ. Autoritățile au 
expus mai întâi cadavrele în 
morgi improvizate pentru a 
putea fi identificate, dar ulte-
rior, din cauza riscului sanitar, 
au decis să recurgă la gropi 
comune. La Balaroa, un car-
tier de la periferia Palu, unde 
se afla un complex rezidențial, 
pagubele sunt imense. Echipele 
de salvare duc o cursă con-
tracronometru în căutarea de 
supraviețuitori printre ruinele 
clădirilor principale, printre 
care hotelul Roa Roa, unde s-ar 
putea încă afla sub dărămâturi 
între 50 și 60 de persoane. Deo-
camdată, două persoane au fost 
salvate dintre aceste ruine, a 
declarat o sursă oficială. Profi-
tând de cutremur și de haosul 
care a urmat, aproape 1.200 
de deținuți au evadat din trei 
închisori diferite, au comuni-
cat autoritățile.

Indonezia, un arhipelag 
cu 17.000 de insule și insu-
lițe format la convergența 
a trei mari plăci tectonice 
(indo-pacifică, australiană și 
eurasiatică), se situează pe Cen-
tura de Foc a Pacificului, o zonă 
cu o puternică activitate seis-
mică. Cutremurul de vineri din 
Sulawesi a fost mai devastator 
decât seria de seisme înregis-
trate în Indonezia în august și 
care au provocat 500 de morți 
și în jur de 1.500 de răniți pe 
insula Lombok, învecinată 
cu Bali.

Uniunea Salvați România salută 
poziția liderilor europeni și a 
membrilor grupurilor politice în 
cadrul dezbaterii privind statul 
de drept în România din ple-
nul Parlamentului European 
de la Strasbourg, adăugând că 
aceștia au arătat că le pasă de 
România mai mult decât o fac 
aleșii din coaliția de guvernare, 
conform AGERPRES.

„Ca și în Comisia LIBE, 
liderii europeni au arătat că 
le pasă de România mai mult 
decât o fac aleșii din coaliția 
de guvernare. Mesajele trans-
mise de prim-vicepreședintele 
Comisiei Europene Frans Tim-
mermans arată preocuparea 
față de tendința de îndepărtare 
a României de valorile euro-
pene și de traseul autoritarist 
pe care coaliția de guvernare îl 
vrea instaurat în numele unei 

pretinse reforme în justiție”, 
se arată într-un comunicat de 
presă transmis de Uniunea Sal-
vați România.

Senatorul USR Radu Mihail, 
prezent la dezbaterea din PE, 
a opinat că prim-ministrul 
Viorica Dăncilă a mers la 
Strasbourg „cu mesajele pri-
mite” de la președintele PSD, 
Liviu Dragnea „ca să tragă la 
răspundere” Uniunea Euro-
peană. „Premierul a avut un 
discurs anti-UE și sfidător la 
adresa instituțiilor europene 
pentru a apăra corupția din 
România și a fost aplaudată la 
scenă deschisă de extremiștii 
anti-europeni. Dimensiunea 
manipulării încercate astăzi 
(3 oct. a.c.) de reprezentan-
ții de PSD-ALDE a atins cote 
care au determinat inclusiv o 
distanțare evidentă din partea 

grupului social-democrat din 
PE față de PSD”, a susținut 
senatorul.

Conform USR, UE își 
dorește o Românie în sânul 
familiei europene, însă „în joc 
sunt valorile europene, demo-
crația, statul de drept și chiar 

viitorul edificiului european”. 
„Am văzut astăzi o adunare de 
fanatici ai PSD și ALDE care 
au atacat Uniunea Europeană, 
care și-au etalat mașinăria de 
propagandă și i-au certat pe 
oficialii europeni pentru că le 
pasă de România. Mă tem că 
astăzi le-a fost acordată ultima 
șansă celor de la PSD și ALDE 
să se oprească din distrugerea 
României. Degeaba a cerșit 
doamna prim-ministru încre-
dere în ce face Guvernul actual. 
Românii suferă sub dictatura 
Dragnea și urmează sancțiunile 
în plan european! Schimbați 
direcția până nu devine prea 
târziu”, a declarat președintele 
USR, Dan Barna. Potrivit USR, 
lupta împotriva corupției este 
esențială pentru democrația și 
parcursul european al Româ-
niei, transmite sursa citată.

Indonezia/seism: 191.000 de oameni 
au nevoie de ajutor de urgenţă

USR: Liderii europeni au arătat că le pasă de România 
mai mult decât aleşii din coaliţia de guvernare
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Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că în urma 
măsurilor adoptate de actuala guvernare, sistemul sanitar se 
află „în vârful piramidei salariale” și a afirmat că la ora actuală 
medicii sunt „mult mai bine plătiţi decât miniștrii”, informează 
AGERPRES. „Acest an este special pentru întreg sistemul sani-
tar pentru că este prima oară când i se recunoaște rolul pe 
care-l are în societate, în sensul că, deja, se află în vârful pira-
midei salariale”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la festivitatea 
de deschidere a anului universitar la Facultatea de Medicină 
din cadrul UMF Craiova. Ministrul Muncii a menţionat că, pe 
plan local, pe lângă proiectul Spitalului regional din Craiova 
și modernizările aduse Spitalului judeţean, se află în discuţie 
realizarea unui Laborator de analize medicale și un Centru de 
radioterapie pentru adulţi și pentru copii, în acest sens având 
loc recent discuţii cu premierul și autorităţile locale. Ea le-a 
transmis studenţilor Facultăţii de Medicină din Craiova să se 
pregătească foarte bine în profesia aleasă, având în vedere că 
în următorii ani se va înregistra o concurenţă mult mai mare 
pentru ocuparea unui post de medic, mai spune sursa citată. 

„Discutam zilele trecute cu miniștri din mai multe ţări din Uni-
unea Europeană care îmi spuneau că salariile, deja, sunt mult 
peste ceea ce și-au permis să acorde în aceste ţări, și mă refer 
aici la Ungaria, Croaţia, alte ţări din estul Europei. Vă invit așa-
dar să vă pregătiţi foarte bine și vă urez mult, mult succes, în 
deschiderea anului universitar”, a mai declarat Olguţa Vasilescu.

Aproape 600 de tineri care au promovat examenul de admitere 
la Academia de Poliţie au depus jurământul militar, în prezenţa 
ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a atras atenţia 
că există un deficit de personal în sistem, conform AGERPRES. 
Ea a precizat că strategia de recuperare a deficitului este con-
form calendarului, iar la finalizarea termenului preconizat se 
va putea spune că nevoia de personal din cadrul ministerului 
a fost acoperită într-un timp eficient, cu oameni bine pregă-
tiţi. Seria 2018 este formată din aproximativ 400 de băieţi și 200 
de fete, studenţi la specializările Drept, Poliţie, Jandarmi, Pom-
pieri, Poliţie de frontieră și Penitenciare. Cea mai mare medie 
de admitere de anul acesta a fost 10, obţinută de un candidat 
înscris pentru locurile la Pompieri, mai spune sursa citată. Cinci 
dintre cei mai noi studenţi ai Academiei de Poliţie „Alexan-
dru Ioan Cuza” sunt elevi olimpici naţionali la Limba spaniolă, 
Istorie, Limba rusă și Limba franceză. De asemenea, 25 dintre 
studenţii care au promovat anul acesta examenul de admitere 
la Academia de Poliţie provin din rândul minorităţilor naţionale.
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ACTUALITATE

Ministrul Muncii: Medicii–mai 
bine plătiţi decât miniştrii

MAI: Avem încă un deficit 
de personal în sistem
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Proiectul de lege ce prevede interzi-
cerea folosirii țigărilor electronice în 
spațiul public a primit raport nega-
tiv în Comisia pentru Sănătate din 
Senat. Senatorul PNL Leon Dănă-
ilă a susținut, în timpul ședinței 
Comisiei de Sănătate, că „fumatul 
e ca alcoolismul și homosexualita-
tea, se transmite genetic”, informează 
HotNews.ro. „Fumatul este ca și alco-
olismul, ca și homosexualitatea, ca 
și alte droguri, sunt transmise gene-
tic și nu o să dispară niciodată, dar 
poate fi micșorat. Nu numai genetic 
sunt transmise, ci și prin educație. Cu 
banii pe care îi dăm și cu produsele 
electronice care au apărut, sunt de 
aceeași nocivitate ca și țigările pozi-
tive. Pe de altă parte, fumatul are și 
efecte benefice. Are beneficii asupra 
memoriei, pentru că excită nicotina. 
Sunt niște studii, le-am citit și eu”, 
a afirmat Leon Dănăilă.

Comisia pentru sănătate din Senat 
a avizat negativ proiectului de lege 
prin care se interzic țigările electro-
nice în spațiile publice, existând un 
singur vot „pentru”. Președintele 
Comisiei, senatorul UDMR Laszlo 
Attila, a afirmat, în timpul dezba-
terilor pentru proiectul de lege, că 
inițiativa este „extrem de superfi-
cială”: „Este o lege extrem, extrem 
de superficială, ceea ce ați prezentat 
dumneavoastră. Situația este extrem 

de dramatică. Eu aș sista discuțiile la 
acest punct”. Laszlo Attila a adăugat 
însă că, după ce membrii comisiei vor 
primi și analiza în comisie, mai multe 
studii, se va putea vorbi despre un 
proiect de lege care să reglementeze 
situația țigărilor electronice.

Proiectul de lege prevede interzi-
cerea țigărilor electronice în spațiile 
publice: „Prin fumat se înțelege inha-
larea voluntară a fumului rezultat 
în urma arderii tutunului conținut 
în țigarete, țigări de foi, cigari-
llos și pipe, precum și inhalarea 

voluntară a aerosolilor rezultați 
în urma vaporizării substanțelor 
cu dispozitive electronice de tip 

„țigaretă electronică” sau al dispo-
zitivelor ce încălzesc tutunul fără 
a produce combustia amestecului”, 
arată modificarea propusă pentru 

articolul 2. În legea în vigoare, defi-
niția „fumatului” este următoarea: 

„fumat se înțelege inhalarea voluntară 
a fumului rezultat în urma arderii 
tutunului conținut în țigarete, țigări 
de foi, cigarillos și pipe”.

Conform sursei citate, inițiatorii 
proiectului de lege sunt câțiva parla-
mentari USR, PMP, PNL, precum și 
senatori UDMR, precum Cseke Attila 
sau Derzsi Akos: „România se con-
fruntă astăzi cu apariția unor forme 
de fumat prezentate adesea ca „sănă-
toase”, deși nu există studii științifice 
care să susțină aceste lucruri. Apa-
riția dispozitivelor de fumat de tip 

„țigară electronică”, cât și prolifera-
rea recentă a diverselor dispozitive de 
inhalat aerosoli din tutun fără arderea 
amestecului lansează noi provocări 
legislative din perspectiva combate-
rii consumului de tutun. Prin urmare, 
propunem o extindere a sensului legii, 
astfel încât prin „fumat” să se înțe-
leagă orice consum voluntar de fum, 
vapori sau aerosoli, acest consum fiind 
interzis în spațiile publice închise, 
mijloace de transport în comun, spa-
ții închise de la locul de muncă sau 
în preajma locurilor de joacă pentru 
copii, conform prevederilor actuale 
ale legii”, se arată în expunerea de 
motive a proiectului de lege care a 
primit raport negativ din partea Comi-
siei pentru Sănătate.

Interzicerea țigărilor electronice în spațiul public, 
avizată negativ în Comisia de Sănătate din Senat

Peste trei milioane de persoane 
și-au pierdut viața în 2016 din 
cauza consumului excesiv de 
alcool, ceea ce reprezintă unul 
din 20 de decese la nivel glo-
bal, a avertizat Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), 
potrivit HotNews.ro. Mai mult 
de trei sferturi dintre persoa-
nele care și-au pierdut viața 
din cauza consumului dăună-
tor de alcool au fost bărbați, 
potrivit agenției pe probleme 
de sănătate a ONU. În ciuda 
riscurilor dovedite pentru sănă-
tate, consumul global de alcool 
va crește, potrivit estimărilor, 
în următorii zece ani. „Este tim-
pul să intensificăm acțiunile 
pentru a preveni ca această 
amenințare gravă să afecteze 
dezvoltarea unei societăți sănă-
toase”, îndeamnă directorul 
general al OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. „Un număr 
prea mare de persoane, famili-
ile acestora și comunitățile din 
care fac parte suportă conse-
cințele consumului dăunător 
de alcool”.

OMS estimează în raportul 
„Global status report on alco-
hol and health 2018” că 237 de 
milioane de bărbați și 46 de 
milioane de femei au probleme 
cu consumul de băuturi alcoo-
lice sau abuzează de alcool. Cea 
mai mare incidență se înregis-
trează în Europa și Americi, iar 
afecțiunile cauzate de consumul 
de alcool sunt mai frecvente în 
țările dezvoltate. Dintre dece-
sele provocate de consumul de 
alcool, în 28% dintre cazuri 
este vorba despre vătămări, 
cum ar fi accidentele rutiere, 
autovătămările sau agresiuni 
interpersonale. În 21% dintre 
cazuri, decesul este cauzat de 
afecțiuni digestive, iar în 19% 
dintre cazuri, de boli cardiovas-
culare cum ar fi atacul de cord 
sau accident vascular cerebral.

Circa 2,3 miliarde de per-
soane din lumea întreagă 
consumă alcool, cantitatea 
medie zilnică fiind de 33 de 
grame de alcool pur, echivalen-
tul a două pahare de 150 ml de 
vin, o sticlă mare (750 ml) de 

bere sau două pahare (40 ml) de 
băuturi spirtoase. Europa înre-
gistrează cel mai mare consum 
de alcool pe cap de locuitor din 
lume, deși cantitatea a scăzut 
cu circa 10 procente din 2010. 
Tendința actuală indică o creș-
tere la nivel global a consumului 
în următorii zece ani, potrivit 
raportului, în special în Asia 
de Sud-Est, Pacificul de Vest 
și continentele americane.

„Toate țările ar putea face 
mai mult pentru a reduce 
consecințele sociale și pen-
tru sănătate ale consumului 
dăunător de alcool”, spune 
Vladimir Poznyak din cadrul 
Departamentului pentru Abuz 
de Substanțe al OMS. Potrivit 
acestuia, măsuri rentabile și 
care și-au dovedit eficacita-
tea includ creșterea taxelor la 
alcool, restricționarea publi-
cității și limitarea accesului 
facil la băuturile alcoolice. 
Conform sursei citate, la nivel 
global, 45% din cantitatea de 
alcool consumată este repre-
zentată de băuturile spirtoase. 
Pe locul al doilea se află berea, 
cu 34% din cantitatea con-
sumată, urmată de vin, care 
reprezintă 12%. Potrivit rapor-
tului, aproape toate țările au 
accize la băuturile alcoolice, 
dar mai puțin de jumătate din 
state folosesc alte strategii de 
tarifare, precum interzicerea 
vânzărilor la prețuri mici sau 
reducerile la cumpărarea unor 
cantități mari.

Abuzul de alcool ucide 3 milioane de oameni 
anual; trei sferturi dintre aceştia sunt bărbaţi

Medicii de familie pot face solicitare la Direcţiile de Sănătate 
Publică în cazul în care au nevoie de suplimentarea numărului 
de doze de vaccin hexavalent, iar în cazul în care DSP a consu-
mat mai repede dozele de vaccin, se poate cere redirecţionarea 
de la judeţele unde stocurile sunt mai mari, a anunțat Ministe-
rul Sănătăţii, conform HotNews.ro. Potrivit Ministerului Sănătăţii, 
pentru vaccinul hexavalent a fost încheiat contract de furnizare 
pentru cantitatea de 417.000 de doze cu următoarele date de 
livrare, conform prevederilor contractuale: 160.000 doze–luna 
octombrie și 257.000 doze–luna noiembrie. „Numărul de vacci-
nări lunare este în medie de aproximativ 42.000, așadar stocul 
la nivel naţional ar acoperi necesarul pentru aproape 3 luni. În 
cazul în care un medic de familie are nevoie de suplimentarea 
dozelor de vaccin, face solicitare la DSP. Dacă DSP a consumat 
mai repede dozele de vaccin, există soluţii, și anume să soli-
cite redirecţionarea de la judeţele unde stocurile sunt mai mari”, 
precizează Ministerul Sănătății, conform sursei citate.

FOTO: AGORA.MD

Stocuri cu 417.000 de doze 
de vaccin hexavalent

FOTO: HOTNEWS.RO

FOTO: HUFF.RO
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Ministrul pentru Mediul de 
Afaceri va propune reducerea TVA 
pentru meşteşugarii autentici

Guvernul Dăncilă a aprobat 
nota de fundamentare privind 
necesitatea și oportunitatea 
efectuării cheltuielilor afe-
rente proiectului de investiții 

„Platformă națională integrată–
Wireless Campus”, informează 
HotNews.ro. Valoarea totală a 
investiției este de 209,9 mili-
oane lei, inclusiv TVA, din 
care 117,1 milioane lei fonduri 
nerambursabile, iar 32,8 mili-
oane lei de la bugetul de stat. 
Proiectul va fi dezvoltat pe o 
perioadă de 3 ani și va conecta la 
internet wireless 4.500 de uni-
tăți gimnaziale. Un alt obiectiv 
este creșterea ponderii profeso-
rilor care utilizează internetul 
prin wireless-campus la 15% 
la finalul perioadei de suste-
nabilitate a proiectului.

În Nota de Fundamentare a 
proiectului de Guvern adoptat 
de Guvern se precizează urmă-
toarele: Obiectivul general al 
proiectului îl reprezintă crea-
rea unei platforme naționale 
integrate de tip campus care 
va asigura, cu prioritate în școli 
de nivel gimnazial, serviciul 
de acces fără fir la rețele de 
date deschise interconectate, 

inclusiv la Internet. Obiectivele 
specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea infrastructu-
rii tehnice necesare utilizării 
resurselor și serviciilor de tip 
OER și WEB 2.0 în educație la 
minim 2.000 de școli la fina-
lul implementării proiectului.

2. Dotarea în cadrul pro-
iectului a unui număr de 
4.500 de unități gimnaziale 
cu echipamente wireless, prin 
implementarea proiectului.

3. Creșterea ponderii profe-
sorilor care utilizează internetul 
prin wireless-campus la 15% 
la finalul perioadei de suste-
nabilitate a proiectului.

Proiectul va contribui indi-
rect la atingerea valorilor țintă 

ale indicatorilor din Agenda 
Digitală, și anume: procent 
instituții de învățământ pre-
universitar care folosesc OER 
(Open Educational Resources), 
Web 2.0 în educație. Ţintă: 
50% până în 2020. Benefi-
ciarul principal al investiției, 
Agenția de Administrare a Rețe-
lei Naționale de Informatică 
pentru Educație și Cercetare 
va asigura buna funcționare a 
echipamentelor achiziționate și 
a platformei create din cadrul 
proiectului în vederea atinge-
rii obiectivelor stabilite prin 
proiect.

Beneficiarii indirecți sunt 
următorii: Profesori și elevi din 
cele 4.500 de școli conectate; 

Angajați ai Agenției de Admi-
nistrare a Rețelei Naționale de 
Informatică pentru Educație și 
Cercetare; Angajați ai Minis-
terului Educației Naționale.

În urma implementării pro-
iectului, este vizată obținerea 
următoarelor rezultate: 4.500 
de școli care vor beneficia de 
echipamente wireless; 20.000 
de echipamente wireless insta-
late; 54 persoane instruite 
pentru administrarea și uti-
lizarea infrastructurii.

Conform sursei citate, valoa-
rea totală a investiției este de 
209.921 mii lei, inclusiv TVA. 
Din care fonduri nerambursa-
bile 177.116 mii lei și fonduri 
de la bugetul de stat 32.805 
mii lei. Suma de la bugetul 
de stat se cuprinde în bugetul 
Ministerului Educației Națio-
nale la Titlul 51 -Transferuri 
între unități ale administra-
ției publice, pentru ARNIEC/
RoEduNet, urmând ca minis-
terul să le includă în bugetul 
ARNIEC/RoEduNet la Titlul 
58–Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursa-
bile aferente cadrului financiar 
2014-2020.

Platformă națională de internet wireless în 4.500 
de şcoli, investiție de aproape 210 milioane de lei

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și Antrepreno-
riat, Ştefan Radu Oprea, va propune Ministerului de Finanţe și 
Guvernului reducerea TVA pentru meșteșugarii și artizanii care 
ajută la păstrarea tradiţiei autentice, informează AGERPRES. El 
a participat la deschiderea Târgului Naţional de Meșteșugari și 
Artizanat, care a avut loc în zilele 28-30 sept. a.c. la Muzeul Satu-
lui din București. Ministrul a precizat că propunerea de reducere 
a TVA a venit din partea unui meșteșugar care a fost prezent la 
conferinţa de deschidere. „Este o idee care a apărut (…) și tot 
printr-un dialog foarte serios cu reprezentanţii meșteșugarilor 
am putea găsi acea formulă prin care să sprijinim meșteșugarul 
autentic, pentru că acesta are un timp limitat, pentru că produce 
manual bunul respectiv și acolo, într-adevăr, avem acea parte de 
suflet care se transmite fie în broderie, fie în lemn, de exemplu, și 
cei care lucrează în serie și aici ar trebui să găsim acel echilibru să 
îi sprijinim pe cei care duc continuitatea lucrului manual și al tra-
diţiei autentice”, a spus Oprea. Întrebat dacă va prelua iniţiativa 
de a propune mai departe reducerea TVA, ministrul a răspuns: 

„Sigur că da, am și stabilit să organizăm o dezbatere în timp cât 
mai scurt, în maximum o lună, apoi voi merge în continuare cu 
ideea către colegii mei din Finanţe și din Guvern”. Conform sur-
sei citate, Târgul Meșteșugarilor a fost organizat pentru a doua 
oară la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, unul dintre cele mai vizi-
tate obiective din România. Artizanii au expus produse precum 
ii, covoare, ouă încondeiate, produse de olărit, icoane, cera-
mică tradiţională și decorativă, produse brodate, bijuterii, păpuși 
folclorice, articole din sticlă sau lemn, mic mobilier artizanal. Par-
ticiparea la târg a fost finanţată prin Programul naţional pentru 
susţinerea meșteșugurilor și artizanatului. Expozanţii au primit 
finanţare pentru transport de maximum 2.000 de lei și pentru 
cazare de maximum 1.600 de lei (maximum patru nopţi).

FOTO: HOTNEWS.RO
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Guvernul italian a transmis 
Comisiei Europene că nu va 
face un recensământ al romilor 
în vederea expulzării acestora, 
a anunțat executivul comunitar, 
care a amintit că, în virtutea 
principiilor și legislației Uniu-
nii Europene, nu este admisă 
asocierea conduitelor antisoci-
ale cu persoane de o anumită 
etnie sau naționalitate, infor-
mează AGERPRES.

Vicepremierul și ministrul 
de interne italian, Matteo Sal-
vini, lider al extremei drepte, 
a promis în luna iunie că va 
lua măsuri împotriva mino-
rității rome, pe seama căreia 
a pus numeroase „furturi și 
ilegalități” comise în Italia. 
El a anunțat atunci că minis-
terul său va pregăti un dosar 

„privind situația romilor din 
întreaga Italie pentru a vedea 
cine, cum și câți sunt”. „Mă 
gândesc nu doar la furturile 
(comise de romi–n.r.), dar și 
la acei copii (romi–n.r.) edu-
cați în tabere (de romi–n.r.) 
să fure și să comită alte ilega-
lități”, a mai motivat Salvini.

„Comisia Europeană a sta-
bilit un dialog cu guvernul 
italian și a fost informată că 

nu există planuri pentru des-
fășurarea unui referendum al 
populației rome cu intenția de 
a o expulza”, menționează 
comisarul european pentru 
justiție, Vera Jurova, într-un 
răspuns publicat de eurodepu-
tata liberală spaniolă Beatriz 
Becerra, care a interpelat-o 
pe Vera Jurova legat de acest 
subiect. De altfel, inițiativa pri-
vind un asemenea referendum 
nu se regăsește în decretul pe 
care guvernul de la Roma l-a 

aprobat pe 24 septembrie și 
care cuprinde măsuri de comba-
tere a imigrației ilegale. Totuși, 
executivul italian și-a reafir-
mat intenția de închide toate 
taberele romilor, mai spune 
sursa citată. „Declarațiile care 
asociază conduitele antisociale 
cu persoane de anumită ori-
gine etnică sau naționalitate 
sunt stigmatizatoare și inac-
ceptabile”, se mai arată în 
răspunsul comisarului euro-
pean, care amintește că astfel de 

manifestări „contravin principi-
ilor care au condus la adoptarea 
în cadrul european a strategi-
ilor naționale de integrare a 
romilor”. „Comisia Europeană 
a subliniat în mod repetat că 
autoritățile publice trebuie să 
se distanțeze de acest tip de 
discursuri împotriva romilor 
și să le respingă hotărât și, de 
asemenea, să combată proactiv 
conduitele rasiste și xenofobe”, 
atrage atenția comisarul euro-
pean Vera Jurova.

Cancelarul german Angela Mer-
kel și președintele turc Recep 
Tayyip Erdogan, aflat în vizită 
la Berlin, au afișat o apropiere 
timidă între cele două țări, în 
pofida „diferențelor profunde” 
care rămân, în special în ceea 
ce privește drepturile omului 
și libertatea presei în Turcia, 
informează AGERPRES.

Singurul anunț concret la 
sfârșitul reuniunii între cei doi 
lideri se referă la posibilitatea 
organizării în octombrie a unui 
summit privind Siria, axat pe 
soarta ultimului bastion rebel 
Idleb, și care reunește Rusia, 
Turcia, Germania și Franța. 
Turcia și Germania, unde Erdo-
gan s-a aflat într-o vizită de stat 
în încercarea de a depăși doi 
ani de tensiuni: după puciul 
eșuat din 2016, Ankara repro-
șează Berlinului că nu a făcut 
suficient pentru a o susține. La 
rândul lor, autoritățile germane 
critică represiunea lansată de 
Ankara după puci și spiona-
rea opozanților turci aflați 
pe teritoriul german. Există 
încă „diferențe profunde”, a 

recunoscut Angela Merkel la 
sfârșitul reuniunii, referindu-se 
în special la libertatea presei și 
respectarea drepturilor omului 
în Turcia. Însă, în momentul în 
care relațiile între cele două țări 

cunosc o ușoară îmbunătățire, 
cancelarul german a subliniat 
interesele comune cu Ankara. 

„Avem multe lucruri care ne 
unesc”, a afirmat Merkel, sub-
liniind „importanța deosebită” 

a vizitei lui Erdogan. În Ger-
mania trăiesc trei milioane de 
persoane de naționalitate sau 
de origine turcă.

Cu 7.500 de companii ger-
mane în Turcia, Berlinul are 
nevoie de o „economie turcă 
stabilă”, a spus Merkel, în 
timp ce Turcia este lovită de 
o puternică criză economică, 
după prăbușirea monedei sale. 
La rândul său, Erdogan și-a 
exprimat mulțumirea că vizita 
sa a permis consolidarea rela-
țiilor plecând de la o nouă bază: 

„Am ajuns la un consens pentru 
a relansa mecanismele de coo-
perare”, a afirmat șeful statului 
turc. Ambele state membre ale 
NATO, Germania și Turcia au 
interese comune în combaterea 
terorismului și în prevenirea 
unui nou aflux de imigranți 
din Siria, a spus Angela Mer-
kel. Cele două țări găzduiesc 
câteva milioane de refugiați siri-
eni. Conform sursei citate, la 
conferința de presă, un bărbat 
care purta un tricou cu mesa-
jul „Libertate pentru jurnaliști” 
a fost evacuat imediat.

Italia asigură Comisia Europeană că 
nu va face un recensământ al romilor

Merkel şi Erdogan au afişat la Berlin o 
apropiere timidă între Germania şi Turcia

FOTO: REUTERS.COM
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Ungaria nu va lua parte sub nicio formă la procesul de adop-
tare a pactului global al ONU cu privire la migraţie și nu îl va 
considera constrângător, a declarat la New York ministrul 
ungar de Externe, Peter Szijjarto, informează AGERPRES. Şeful 
diplomaţiei ungare a precizat pentru presă că le-a informat în 
legătură cu poziţia ţării sale pe secretarul general adjunct al 
ONU, Rosemary DiCarlo și pe președinta Adunării Generale a 
ONU, Maria Fernanda Espinosa Garces. În condiţiile în care răs-
punsul Europei la criza migraţiei a fost un eșec, iar răspunsul 
Ungariei și al altor state europene a fost un succes, aproba-
rea forţată a pactului privind migraţia este cel mai rău lucru pe 
care l-ar putea face Naţiunile Unite, a avertizat ministrul ungar 
de externe. Acest pact–a explicat el–nu va face decât să înrău-
tăţească situaţia pentru că va încuraja milioane de oameni să 
emigreze, punându-și în pericol vieţile și plătind milioane de 
dolari reţelelor de trafic de persoane.

Potrivit lui Szijjarto, pactul se bazează pe principiul fals că 
migraţia este un drept fundamental al omului, când în rea-
litate un drept fundamental este ca oamenii să poată trăi în 
pace în propria lor ţară, iar dacă nu este posibil, atunci să li 
se acorde protecţie în cel mai apropiat loc sigur posibil. „Pac-
tul global pentru o migraţie sigură, ordonată și reglementată”, 
care se referă la motivele migraţiei, modalităţi de protecţie a 
migranţilor, de integrare a lor în noile ţări, dar și de întoarcere 
în ţările de origine, a fost aprobat în iulie de 192 din cele 193 de 
state membre ale ONU–mai puţin SUA–și urmează să fie adop-
tat oficial în decembrie, în Maroc. Conform sursei citate, după 
aprobarea textului, Ungaria a avertizat că s-ar putea retrage 
din acest pact, motivând că el ar încuraja migraţia ilegală.

Brexit: Marea Britanie 
ar putea părăsi blocul 
comunitar fără un acord
Intransigenţa Uniunii Europene în negocierile privind Brexitul 
este motivul pentru care Marea Britanie ar putea părăsi blocul 
comunitar fără un acord, a declarat Nigel Dodds, vicepreședin-
tele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care 
sprijină guvernul minoritar conservator condus de Theresa 
May, informează AGERPRES. „Guvernul de la Dublin și UE au 
folosit ideea unui sprijin irlandez împotriva poziţiei Regatului 
Unit și a Irlandei de Nord în cadrul negocierilor. Intransigenţa 
lor reprezintă acum adevărata perspectivă a lipsei unui accord”, 
a afirmat Nigel Dodds într-un comunicat, adăugând că nimeni 
nu dorește asta. „Vom evalua orice propuneri cu privire la calea 
de urmat pentru a vedea dacă acestea păstrează și respectă 
integritatea politică, constituţională și economică a Regatului 
Unit, fără niciun element de compromis în cadrul unor acor-
duri separate cu UE, și pentru a se ajunge la un acord general 
privind Brexitul care să avantajeze Regatul Unit”, a mai spus 
oficialul nord-irlandez.

Uniunea Europeană dorește să se evite crearea unei „fronti-
ere dure” între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, astfel încât 
Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală și în piaţa unică 
europeană, ceea ce însă ar crea o frontieră între Irlanda de 
Nord și restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru guver-
nul de la Londra, care consideră că astfel s-ar aduce atingere 
integrităţii teritoriale a ţării. Marea Britanie urmează să pără-
sească UE pe 29 martie 2019, dar până în prezent nu există un 
acord cu Bruxelles privind viitoarele relaţii, iar unii parlamen-
tari britanici susţin ideea organizării unui nou referendum de 
tipul celui desfășurat în iunie 2016, când o majoritate a electo-
ratului britanic s-a pronunţat pentru ieșirea ţării din Uniunea 
Europeană, mai spune sursa citată.

Ungaria respinge în 
continuare pactul 
global al ONU cu 
privire la migraţie
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

ESPAÑOL

La prestación por desempleo 
de nivel contributivo está 
gestionada y abonada por el 
Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) y se percibe 
tras la pérdida involuntaria 
de un empleo. La cuantía se 
calcula en función de las 
cotizaciones realizadas 
durante los periodos 
trabajados, según SEPE 
Servicio Público de Empleo 
Estatal.

Incluye la cotización a la 
Seguridad Social por jubilación, 
incapacidad temporal, invali-
dez, muerte y supervivencia, 
asistencia sanitaria, materni-
dad, paternidad y cuidado de 
menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave.

Requisitos: Estar afiliada 
o afiliado y en situación de 
alta o asimilada al alta en la 
Seguridad Social en un régimen 
que contemple la contingencia 
por desempleo. Encontrarse 
en situación legal de desempleo, 
estar disponible para buscar 
activamente empleo y para 
aceptar una colocación ade-
cuada. La solicitud incluye 
el compromiso de actividad; 
si este no se cumple podrá 

afectar a su prestación. Estar 
inscrito o inscrita y mantener 
la inscripción como deman-
dante de empleo durante todo 
el periodo en que se percibe 
la prestación.

Haber trabajado y cotizado 
a desempleo al menos 360 días 
dentro de los 6 años anteriores 
a la situación legal de desem-
pleo. Si es persona trabajadora 
eventual agraria que, inmedi-
atamente antes, figuró de alta 
en Seguridad Social dentro del 
colectivo de trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia, el 
período mínimo de cotización 
necesario para el acceso a la 
prestación por desempleo será 
de 720 días.

No haber cumplido la edad 
ordinaria para jubilarse. No 
realizar una actividad por 
cuenta propia o trabajo por 
cuenta ajena a tiempo com-
pleto, salvo que sea posible la 
compatibilidad si lo establece 
un programa de fomento de 
empleo. No cobrar una pensión 
de la Seguridad Social incom-
patible con el trabajo.

Hay que tener en cuenta 
las siguientes situaciones: Si 
interrumpió el cobro de una 

prestación contributiva para 
trabajar ese último periodo de 
un año o más, podrá elegir entre 
reanudar la prestación que sus-
pendió o cobrar la nueva que 
ha generado. Esto es el dere-
cho de opción. Si para trabajar 
el último periodo de un año o 
más, interrumpió el cobro de un 
subsidio por desempleo, deberá 
solicitar la nueva prestación 
por desempleo generada.

Documentación necesa-
ria: Para poder acceder a una 
prestación contributiva por 
desempleo por haber traba-
jado un año o más, deberá 
inscribirse como demandante 
de empleo y presentar la sigu-
iente documentación:

Modelo oficial de solicitud.
Identificación de la persona 

solicitante y de los hijos o hijas 
que conviven o están a su cargo 
y que figuren en la solicitud, 
bastará con enseñar alguno 
de los siguientes documentos:

Españolas y españoles: Docu-
mento Nacional de Identidad 
(DNI) o pasaporte.

Extranjeras y extranjeros resi-
dentes en España: Nacionales 
de la Unión Europea: Certifi-
cado de registro de ciudadano 

o ciudadana de la Unión Euro-
pea, en el que consta el NIE, 
junto con el pasaporte o docu-
mento identificativo en su país 
de origen.

No nacionales de la Unión 
Europea: Tarjeta de Identi-
dad de Extranjero o Extranjera 
(TIE) y el pasaporte.

Cualquier documento ban-
cario en el que figure el número 
de cuenta de la que usted sea 
titular, y donde desee perci-
bir la prestación.

Libro de Familia, o docu-
mento equivalente en el caso 
de personas extranjeras.

Certificado o certificados 
de empresa en las que usted 
haya trabajado en los últimos 
6 meses (si no se han enviado 
por las empresas al Servicio 
Público de Empleo Estatal). 
Solo en aquellas situaciones 
en las que el certificado de 
empresa no fuera suficiente 
para acreditar la situación 
legal de desempleo, es nece-
sario aportar otro documento 
que la justifique.

Más información sobre la 
documentación a aportar en 
las oficinas del Servicio Público 
de Empleo Estatal.

¿Qué hacer? Quiero cobrar el paro y he trabajado 
más de 1 año (Documentación Necesaria)

INVITACIÓN–ALCORCÓN (MADRID):

Exposición de Pintura 
en Acuarela intitulada 

„Acuarelistas rumanos”

Arq. OVIDIU IOVANEL,  
Presidente de IWS ROMANIA

INVITACIÓN: Arq. Ovidiu Iovanel, en calidad de 
representante del equipo „Acuarelistas Rumanos” y leader 
International Watercolor Society Romania, se complace en 
invitarles a la Exposición de Pintura en Acuarela intitulada 

„Acuarelistas rumanos”, en el Centro Cultural „Los Castillos”, 
Avenida de los Castillos s/n, Alcorcón, Madrid.

La exposición podrá ser visitada durante un mes, entre 
01 – 31 de Octubre, de Lunes a Viernes, entre las 9 – 21 
horas y reúne obras de 26 artistas rumanos profesionales y 
aficionados, la mayoría de ellos ya participantes en diferentes 
eventos, exposiciones y festivales nacionales e internaciona-
les: Paul Stoica, Ovidiu Iovanel, Agnes Andrei, Gabriel Andrei, 
Cristina Călărașu, Ioana Condurățeanu, Carmen Constanti-
nescu, Mircea Corcodel, Carmen Costea, Tania Davidică, Radu 
Dumitrescu, Maria Fătu, Felicia Ion, Liliana Marin, Tiberiu 
Mateescu, Elena Miertescu, Ioana Mihăiescu, Vasile Mile, Elena 
Morozan, Eugenia Niculescu, Oana Pînzariu, Floarea Rădu-
lescu, Iuliana Sava, Octavia Tandea, Luminița Zaharia, Daniel 
Zlota, conforme a la una nota de prensa del Grupo Acuarelis-
tas Rumanos.

Esperamos contar con su valiosa participación en nuestro 
evento y de esta manera establecer y fortalecer enlaces artísti-
cos entre nuestros pueblos.

Atentamente, Arquitecto OVIDIU IOVANEL
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Naționala de rugby a României 
va disputa în data 10 noiembrie 
a.c., pe Arena Zimbrilor din 
Baia Mare, meciul de baraj cu 
Portugalia, pentru menținerea 
în Rugby Europe Champion-
ship, potrivit unui comunicat al 
Federației Române de Rugby, 
informează AGERPRES. „În 
Anul Centenarului, ne-am 
dorit să jucăm un meci la Baia 
Mare, unde nu am reușit să mai 
ajungem cu echipa națională 
după momentul Revoluției din 
Decembrie 1989. Meciul cu Por-
tugalia este foarte important 
pentru noi, pentru că ne va 
menține în acest eșalon valoric 
și am dorit să-l jucam într-un 
loc unde este o mare tradiție 
pentru rugby, unde avem un 
Centru de Excelență pentru 
juniori care produce de câțiva 
ani jucători pentru toate lotu-
rile naționale. De asemenea, o 
foarte mare importanță o are 
publicul de aici, iubitor al aces-
tui sport, pentru că Stejarii au 
nevoie de o susținere cât mai 
mare pentru această partidă 
crucială”, a declarat președin-
tele FRR, Alin Petrache, care a 

mulțumit autorităților locale 
pentru interesul și deschide-
rea arătate. România revine la 
Baia Mare după 29 de ani, sin-
gurul meci jucat acolo fiind pe 
22 octombrie 1989, împotriva 

echipei URSS, oaspeții impu-
nându-se cu 31-21 (4-9) în Cupa 
FIRA.

În urma deciziei World 
Rugby de a descalifica Româ-
nia de la Cupa Mondială 2019 

din Japonia și de a o penaliza 
cu 25 de puncte ca urmare a 
folosirii unui jucător neeligi-
bil în partidele de calificare, 

„Stejarii” au ajuns pe ultimul 
loc al clasamentului Rugby 
Europe Championship 2018. 
Conform sursei citate, Româ-
nia trebuie să joace un baraj 
cu Portugalia, care a câștigat 
Rugby Europe Trophy 2018, 
al treilea eșalon valoric, învin-
gătoarea urmând să evolueze 
în ediția 2018-2019 a Rugby 
Europe Championship.

Reprezentativa României 
va disputa în luna noiem-
brie și două meciuri test, pe 
17 noiembrie cu echipa SUA, 
iar pe 24 noiembrie cu Uru-
guay. De asemenea, pe 3 
noiembrie, România A, selec-
ționata secundă a țării noastre, 
va întâlni într-un meci de pre-
gătire Kenya, echipă care se 
pregătește pentru turneul de 
recalificare la Cupa Mondi-
ală 2019, programat la Paris 
în luna noiembrie. Locurile de 
disputare ale acestor partide 
urmează să fie stabilite zilele 
următoare.

Selecționerul echipei de fotbal 
a României, Cosmin Contra, a 
opinat că meciul cu Lituania, 
programat pe 11 octombrie 
a.c. la Vilnius, în Liga Nați-
unilor, este foarte important 
și o victorie ar permite trico-
lorilor să-și dispute cu Serbia, 
în meciul de pe 14 octombrie, 
de la București, primul loc în 
Grupa a 4-a din Seria C, infor-
mează AGERPRES. Contra a 
precizat că va trebui să găsească 
soluții pentru înlocuirea jucă-
torilor accidentați și să câștige 
meciul din Lituania: „Am bătăi 
de cap, dar încerc să găsesc 
cele mai bune soluții. Sunt 
pierderi importante în sânul 
echipei naționale, dar cum a 
fost și la primul meci, nu m-am 
plâns și sigur vom găsi soluții 
și ne vom prezenta bine și în 
aceste două meciuri. Cel mai 
important meci e cel cu Litua-
nia, din punctul meu de vedere. 
Câștigând acel meci, vom avea 
posibilitatea ca la București, la 
meciul cu Serbia, să ne jucăm 
primul loc din grupă. E un meci 
foarte greu, pe un teren arti-
ficial, cu problemele de lot pe 
care le avem, dar după ultimul 
joc sunt încrezător că suntem 

pe drumul cel bun și vom reuși 
să câștigăm în Lituania”.

Conform sursei citate, 
meciul de la Vilnius va avea 
loc pe un gazon artificial, dar 
Contra speră că tricolorii se 
vor adapta cât mai repede la 
această suprafață și vor face 
un meci bun în Lituania: „Tre-
buie să ne adaptăm, suntem 
jucători profesioniști și ei joacă 

pe același teren. Trebuie să ne 
adaptăm cât mai repede la con-
dițiile de joc și să facem un 
meci bun și să câștigăm acel 
meci, indiferent de condițiile 
care sunt. Întotdeauna aștept 
un stadion plin când jucăm cu 
echipa națională. Nu am făcut 
un meci foarte bun cu Munte-
negru, eu cred că atitudinea a 
fost bună, la meciul cu Serbia 

am arătat altceva, pentru că 
am întâlnit și o echipă care 
joacă fotbal și putem și noi să 
jucăm fotbal mult mai mult. 
Eu cred că suporterii apreciază 
această schimbare de atitudine 
și jocul bun al naționalei din 
ultimul meci și sper ca până 
la meciul cu Serbia să facem 
un meci foarte bun și să câș-
tigăm în Lituania”.

SPORT

România va juca la Baia Mare meciul de baraj cu 
Portugalia, pentru Rugby Europe Championship

Fotbal: Cosmin Contra–Cel mai important 
meci e cel cu Lituania (11 octombrie)
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Baschet masculin: U-BT Cluj a 
câştigat Supercupa României

Germania va găzdui 
turneul final al EURO 2024

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a câștigat Supercupa Româ-
niei la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSM CSU Oradea 
cu scorul de 83-76 (20-19, 20-20, 29-14, 14-23), în Arena „Anto-
nio Alexe” din Oradea, informează AGERPRES. Prima jumătate a 
meciului a fost una foarte echilibrată, dar apoi „U”, deţinătoarea 
Cupei României, a reușit un sfert trei remarcabil (29-14), orăde-
nii, campionii naţionali, nereușind să mai recupereze diferenţa. 
Jason Washburn a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor, cu 23 
puncte, 9 recuperări. La „U” au mai evoluat Tony Bernard Easley 
Jr 16 p, 4 rec, 1 pasă decisivă, Kyndall Dykes 15 p, 4 rec, 4 pd, 
Stanimir Marinov 16 p, 4 rec, 5 pd, Vlad Moldoveanu 5 p, 6 rec, 
Nandor Kuti 3 rec, 1 pd, Aleksandar Rasic 3 p, 3 rec, 5 pd, Andrei 
Calnicenco 3 p, 1 rec, 1 pd, Pedja Stamenkovic 2 p, 3 rec, 3 pd. 
De la CSM CSU Oradea s-a remarcat Giordan Watson, cu 22 p, 2 
rec, 9 pd. Au mai jucat Kristopher Jameil Richard 16 p, 3 rec, 1 pd, 
Marcus Darrel Ginyard 15 p, 5 rec, 2 pd, Arturas Valeika 8 p, 7 rec, 
2 pd, Uros Lucic 4 p, 1 pd, Bogdan Nicolescu 2 rec, Vaidas Kari-
niauskas 3 rec, 1 pd, Laszlo Lazar 6 p, 6 rec, Muhamed Pasalic 5 
p, 2 pd. Conform sursei citate, pentru „U” este a doua Supercupă 
din palmares, după cea obţinută în 2016, când clujenii au câști-
gat pe terenul echipei CSM CSU Oradea, cu scorul de 70-67.

Germania a fost aleasă drept gazda turneului final de fotbal 
al EURO 2024 câștigând în faţa contracandidatei Turcia, prin 
votul exprimat de membrii Comitetului executiv al UEFA reu-
niţi la Nyon, informează AGERPRES. Votul a fost exprimat după 
ce, timp de 15 minute, reprezentanţii celor două ţări candidate 
și-au expus planurile pentru organizarea turneului și după ce 
membrii Comitetului au studiat dosarele depuse și evaluările 
tehnice. În favoarea Germaniei au existat 12 voturi, Turcia pri-
mind doar 4, un vot fiind invalidat. „Am avut două candidaturi 
extrem de puternice”, a spus președintele UEFA, Aleksander 
Ceferin, referindu-se la „două naţiuni fotbalistice”, înainte de 
a anunţa câștigătorul. Germania a mai găzduit EURO 1988, iar 
Munchen se află printre orașele unde se vor disputa meciuri 
la ediţia din 2020. De asemenea, Germania a organizat două 
Cupe Mondiale, în 1974 și 2006. Turcia ratează pentru a patra 
oară consecutiv obţinerea statutului de ţară gazdă a unui tur-
neu final al EURO, ministrul pentru Tineret și Sport, Mehmet 
Kasapoglu, catalogând rezultatul votului drept unul „trist”, mai 
spune sursa citată. „Rezultatul este unul trist pentru UEFA și 
pentru EURO 2024. Forţa noastră și calitatea în ceea ce privește 
organizarea sunt evidente. Avem stadioane, avem facilităţi, ca 
ţară nu eram cu nimic mai prejos”, a spus Kasapoglu.
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MUNCĂ

Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați 
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru 
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă contract 
de muncă. Telefon: 667846242.

Se caută ospătar (de preferință femeie) cu 
experiență. Detalii la numărul 637354959.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, libre de cargas, que 
pueda viajar, de 35 a 45 años, persona responsable, 
formal, que cumpla con los requisitos que 
busco. Ruego leer el anuncio antes de llamar. Tel: 
651858134.

Caut loc de muncă în zona Madrid: Şofer 
profesionist, cat. B, C și E. Tel. 642845469.

Caut loc de muncă în abator. Am lucrat 7 ani în 
abator în Spania și doresc să îmi găsesc de lucru în 
Spania. Am experiență să lucrez tot la porc, cunosc 
mai multe faze de procesare, pot demonstra că 
sunt un măcelar bun. Pot fi contactat la numărul 
0040729275917.

Cu experiență în construcții și zugrăveli, caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

Caut de muncă. Sunt preparator de mezeluri 
românești cu experiență de peste 25 de ani în 
domeniu. Tel: 642770263.

MATRIMONIALE

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Mă puteți suna la tel. 
642264868.

Doamnă serioasă de 56 de ani, muncitoare, sinceră 
și corectă doresc să cunosc un domn de vârstă 
apropiată, serios, cu intenții bune pentru o relație 
frumoasă. Îmi puteți scrie sau mă puteți suna la tel: 
642210699.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o femeie 
de vârstă apropiată din comunitatea Madrid. Tel: 
642002967.

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, doresc să 
cunosc o domnișoară de vârstă apropiată pentru o 
relație serioasă. Tel: 642707115.

Domn din zona Madridului de 41 de ani, vreau 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată pentru 
căsătorie. Tel: 642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 80 kg, șaten 
cu ochii albaștri, fără obligații, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată. 
Tel: 602619787.

Doamnă de 55 de ani, văduvă cu dragoste de 
Dumnezeu, sinceră, activă, cu simțul umorului, 
doresc să întâlnesc un bărbat cu o vârstă mai 
mare, până în 60 de ani sau 62 de ani, cu 
aceleași caracteristici. Menționez aspect îngrijit, 
pentru prietenie–căsătorie, român sau spaniol. 
Comunitatea Madrid. Tel: 642243214.

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer rumana 
para amistad y posible relación de pareja. Mido 
1.60 m, comunidad de Madrid. Me llamo Angel. Tel.: 
687858760.

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, pianist, 

îmi place să merg la film, să mă plimb, să discut, 
vreau să cunosc o tânără româncă pentru prietenie 
sau mai mult. Tel: 647733924.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, am 58 de ani, 
divorțat, fără obligații, doresc să cunosc o doamnă 
care vrea să-și întemeieze o familie, care poate să 
dureze veșnic, doar dacă există dragoste profundă. 
Tel: 643030271.

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi. 
Tel: 642971993 / 0749293994.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să 
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații, 
doresc să cunosc o fată pentru o relație serioasă. 
Tel: 642750727.

Español serio, busco mujer entre 40 a 55 años para 
conocerse y posible relación. Tel: 642286632.

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, 
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură. 
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă 
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea 
Madrid. Tel: 642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, ca să 
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvintele 
și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. Tel: 
697726258.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim 
în pace și liniște. Tel: 642660476.

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc 
un domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să 
fie bun, să împărțim restul vieții împreună. Tel: 
642409543.

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid, 
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani. Tel: 
642694342.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

DIVERSE

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 camere, 
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300 mp 
grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul doar 
tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

Casă de vânzare în satul Izvoru, comuna Gogoșari, 
județul Giurgiu. Anul construcției 2007, suprafață 
utilă 125 m2, în întregime din cărămidă, placă 
turnată, 4 camere mobilate, glet, lavabilă, baie, 
bucătărie, gresie, faianță, pivniță + anexe. Acum un 
an, placată exterior. Curte pavată, puț. Posibilitate 
afacere familială cu o suprafață de teren de 
2.000 m2 + teren extravilan 4.000 m2. Mijloc de 
transport în comun. Zonă liniștită și neinundabilă. 
De vânzare sau schimb de locuință cu o casă sau 
apartament cu 3 camere în orașul Giurgiu. Merită 
văzută. Telefon 632884502.

Închiriez apartament, complet reformat, aer 
condiționat și electrodomestice, începând cu data 
de 1 noiembrie, în Alcalá de Henares (Madrid), 
zona Avenida Nuestra Señora de Belén. Preț 750€, 
informații la tel: 643178548.

Se închiriază o cameră pentru o femeie lângă 
Metro Oporto Madrid (Carabanchel). Ambient 
liniștit, apartament luminos și renovat. Internet și 
lift. Tel: 688390342.

Bărbat, doresc să închiriez o cameră mare în 
Madrid sau Com. de Madrid. Doresc să găsesc o 
cameră într-un apartament în care mai locuiește 
doar o singură persoană și să împărțim toate 
cheltuielile. Sunt un bărbat educat, nefumător, cu 
serviciu bun. Tel: 603219559.

Închiriez cameră pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle Talamanca, 
Alcalá de Henares, cu următoarele caracteristici: 
camera mobilată, canal DIGI în salon, cameră cu 
terasă, internet. Preț: 175€.  
Tel: 642820155.

Închiriez cameră de matrimoniu pentru o persoană 
în apartament cu 2 băi, terasă, Digi, internet, în 
Alcalá de Henares (Madrid), strada Talamanca. Preț: 
180€. Tel: 642820155.
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¡Posibilidad de pago a plazos! Sin bancos, sin intereses, solo con dni
Garantía de 2 Años. Transporte gratuito a casa del cliente

Información y pedidos: 615 186 006�•�www.dormirebien.es

COLCHÓN COTTON 
ORGANIC TACTO 
CASHMERE
Altura de +/- 21cm.
Fibra de lana de cashmere suave al tacto, sedosa y ligera
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior
Tecnología Sanitized:
anti-hongos, anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable:
frescor en verano y calidez en invierno.
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Dureza media

Disponible en 
todas las medidas

COLCHÓN CON FIBRA
DE CARBONO 
ANTIESTRÉS
Altura +/- 21cm.
Terapia carbono: reduce la tensión y proporciona bienestar
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior.
Acolchado especial con Fibra de carbono
Función antimicrobiana natural
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Adaptación progresiva
Dureza media

Disponible en
todas las medidas

COLCHÓN COTTON COLCHÓN CON FIBRA

DESDE

136€
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